
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 10 
Matemática 11 a 15 
Conhecimentos Gerais 16 a 20 
Informática Básica 21 a 25 
Conhecimentos Específicos 26 a 40  

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
5. Ao deixar o local definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitas em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------DESTAQUE AQUI------------------------------------------------------------------------- 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    
 

 
 
 
 



 3 

Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Aretha Franklin - A mulher negra visível 
Por Dodô Azevedo 

16/08/2018 16h09  Atualizado 16/08/2018 16h09 

 
No Brasil, vivemos uma espécie de descoberta da 

mulher negra brasileira. 
Na academia, no mercado de trabalho, no mundo pop, 

elas tomaram o microfone. Começaram a chamar a atenção 
para o que querem dizer. A reivindicar lugar de fala. 

Djamila Ribeiro e o sucesso nacional de seu livro 
"Quem tem medo do feminismo negro?". 

Conceição Evaristo candidata a Academia Brasileira de 
Letras. 

O elenco do magistral musical "Elza", sobre a vida de 
Elza Soares. 

"Dona Ivone Lara - o musical", preparando-se para 
estrear nos palcos. 

Na TV, a Michelle Brau de Taís Araújo tornada 
protagonista da série "Mr. Brau", em sua derradeira 
temporada. 

O Brasil de 2018, em muitos aspectos parecido com os 
EUA do fim da década de 60, com suas polarizações, 
extremismos, fraturas e consequentes contraculturas, também 
celebra hoje a vida de Aretha Franklin. 

Lá, e na época, a cantora (e incrível pianista, pouco se 
fala) foi ponta de lança de um movimento de afirmação e 
ocupação de espaços que começa quando Sister Rosetta 
Twarpe, nos anos 30, resolve levar a guitarra elétrica para os 
palcos gospel, praticamente inventando o rock and roll, até os 
dias de hoje, onde a comunicadora mais popular, com alcance 
de voz a milhões de cidadãos, é Oprah Winfrey. 

Aretha Franklin morre como unanimidade. 
Mas, antes de tudo, visível. 
Morrer visível, relevante e respeitada é, para mulheres 

negras, uma construção que leva décadas. 
E que aqui só começou. 
Aretha Franklin foi, involuntariamente, mãe aos 12 

anos, sofreu com a pobreza, apanhou de maridos. 
Nada muito diferente da trágica rotina da mulher negra 

brasileira. 
Aretha Franklin morre visível, relevante e respeitada. 
As nossas Arethas Franklins permanecem na luta. 
Atenção a elas. 
Atenção às nossas. 
Atenção. 
Esse outro nome para respeito. 

Disponível em https://g1.globo.com/pop-arte/blog/dodo-
azevedo/post/2018/08/16/aretha-franklin-a-mulher-negra-visivel.ghtml 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um pronome 

demonstrativo. 
a) Como. 
b) Lá. 
c) Até. 
d) Outro. 
e) Para. 
 
2. Analise o período “Morrer visível, relevante e 

respeitada é, para mulheres negras, uma construção 
que leva décadas.” O verbo é classificado como 

a) de ligação. 
b) transitivo. 
c) intransitivo. 

d) transitivo direto. 
e) transitivo indireto. 
 
3. Ainda sobre o período da questão 2: assinale a 

alternativa que apresenta o sujeito do período. 
a) Mulheres. 
b) Respeitada. 
c) Visível. 
d) Morrer. 
e) Construção. 
 
4. No título diz que Aretha era uma mulher negra 

visível. Qual a relação entre Aretha e as outras 
mulheres negras mencionadas no texto? 

a) As mulheres mencionadas são cantoras e artistas como 
Aretha, e todas lutam contra o machismo que insiste 
em diminui-las. 

b) As mulheres mencionadas também já faleceram e 
ficaram na memória dos fãs e admiradores de mulheres 
que conquistaram seu espaço com muita luta. 

c) As outras mulheres são negras como Aretha, e recebem 
prestígio da sociedade, e foi tão batalhado quanto a 
carreira da cantora. 

d) As outras mulheres tentam atingir o sucesso bem como 
Aretha conseguiu, e com isso mostrarão ao mundo que 
as mulheres negras podem fazer sucesso. 

e) As outras mulheres precisam do incentivo de Aretha 
para buscar o sucesso. Ela é uma fonte de inspiração. 

 
5. Ao mencionar Aretha no texto, a autora utilizou de 

substantivos que buscassem retomar o nome da 
cantora. Assinale um dos vocábulos utilizados. 

a) Cantora. 
b) Ela. 
c) A famosa. 
d) Inspiração. 
e) Mulher. 
 
6. Analise: “Aretha Franklin foi, involuntariamente , 

mãe aos 12 anos, sofreu com a pobreza, apanhou de 
maridos.” O período é composto por 

a) Subordinação. 
b) Covalência. 
c) Substantivação. 
d) Periodização. 
e) Coordenação. 
 
7. Assinale o antônimo de VISÍVEL. 
a) Atingível. 
b) Valorizado. 
c) Expandido. 
d) Invisível. 
e) Sociável. 
 
8. Uma frase precisa ser composta por pelo menos um 

vocábulo, uma oração simples precisa ser composta 
por um verbo, sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta uma oração simples. 

a) Atenção. 
b) Mas, antes de tudo, visível. 
c) Elas tomaram o microfone. 
d) Esse outro nome para respeito. 
e) Lá, e na época. 
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9. Assinale a alternativa que, segundo o texto, é um 
advérbio de lugar. 

a) No mundo pop. 
b) Atenção. 
c) Sofreu com a pobreza. 
d) Morrer visível. 
e) Mãe aos 12 anos. 
 
10. “No Brasil, vivemos uma espécie de descoberta da 

mulher negra brasileira.” O verbo é classificado 
como 

a) intransitivo. 
b) transitivo. 
c) de ligação. 
d) transitivo indireto. 
e) transitivo direto. 
 

Matemática 
 
11. A soma de três números consecutivos é igual a 1701. 

O número ímpar dessa soma é igual à 
a) 576 
b) 575 
c) 567 
d) 569 
e) 563 
 

12. Na soma das matrizes A = �� � �
� −� �� e B = 

�� −� 	

 � ��, obtemos a matriz A + B = �
 � �

� � ��. 
Portanto é possível afirmar que o produto �. �	 é 
igual à  

a) 2 
b) -2 
c) 1 
d) 3 
e) 0 
 
13. Considere a equação �� − � = �� + 
. Assinale a 

alternativa que apresenta a solução desta equação: 
a) � = 12 
b) � = 2 
c)  � = 2 5�  
d) � = −2 
e) � = 4 
 
14. Na divisão de um polinômio P���, por �� − �	, o 

quociente obtido foi � − �� e o resto da divisão foi 
��� + ��� − ��	.  Assinale a alternativa que 
apresenta o polinômio P���.  

a) 	�� − 12�� + 9�� + 12� − 10 
b) �� − 10�� + 12� − 10 
c) �� − 12�� + 12� − 10 
d) �� − 11� − 10 
e) �� − 12�� + 9�� + 12 
 
15. Um trabalhador fez um empréstimo de R$ 2.000,00 

com juros simples de 2% ao mês. Sabendo que irá 
pagar em 10 parcelas fixas, qual o valor da parcela 
que ele deverá pagar? 

a) R$ 232,00  
b) R$ 240,00 
c) R$ 224,00 
d) R$ 250,00 
e) R$ 220,00 

Conhecimentos Gerais 
 
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de Agudos do 

Sul, aprovada em 25 de março de 1990, o vereador 
não poderá, desde a expedição do seu diploma 

a) viajar para fora do país. 
b) divorciar-se de forma litigiosa. 
c) firmar ou manter contrato com pessoa de direito 

público, autarquia, sociedade de economia mista ou 
concessionária de serviço público do município, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusula uniformes. 

d) participar das reuniões realizadas pela Câmara de 
Vereadores em sessão ordinária. 

e) deixar de aceitar cargos, função ou emprego 
remunerado em entidades e/ou concessionárias para as 
quais for convidado. 

 
17. De acordo com a história do município, descrita no 

site da Prefeitura Municipal, o mesmo foi criado em 
25 de julho de 1960, através da Lei Estadual nº 
4.245, sancionada pelo governador Moysés Willi 
Lupion de Tróia. Para que sua criação se efetivasse, 
houve o desmembramento territorial de um outro 
município chamado de  

a) Tijucas do Sul. 
b) São José dos Pinhais. 
c) Curitiba. 
d) Agudos.  
e) Carijós. 
 
18. Em concordância com a Lei Orgânica do Município 

de Agudos do Sul, o vereador perderá seu mandato 
se 

a) mudar-se para outro município. 
b) perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
c) tiver qualquer processo criminal em andamento. 
d) praticar qualquer ato que esteja de acordo com a 

Constituição Federal. 
e) não for proprietário ou diretor de empresa que goze de 

favor decorrente de contrato celebrado com o 
município e nela exercer função remunerada. 

 
19. O Governo Federal Brasileiro declarou na semana 

de 06 de agosto que a previsão para o salário 
mínimo de 2019 

a) terá uma alteração para um valor maior, dada a alta 
taxa inflacionária desde abril de 2018, quando foi 
projetado o valor inicial. 

b) não sofrerá nenhuma alteração e deverá manter o valor 
proposto em abril, já que a inflação se manteve baixa. 

c) não sofrerá nenhuma alteração desde a sua primeira 
projeção em abril, mesmo com a alta inflacionária 
registrada no período. 

d) chegará ao teto proposto de R$ 1.300,00 (um mil e 
trezentos reais), devido aos reflexos da greve dos 
caminhoneiros. 

e) sofrerá uma redução, já que a projeção inicial de abril 
era de R$ 1.002,00 (um mil e dois reais), e agora a 
nova projeção dessa semana é de R$ 998,00 
(novecentos e noventa e oito reais). 
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20. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais 
e jornais na semana de 10 de agosto deste ano foi a 
alteração salarial proposto pelo Judiciário 
Brasileiro. De acordo com esta mudança, caso seja 
aprovada, essa instituição passará de um salário de  

a) R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, devido à alta 
inflacionária do período. 

b) R$ 30.000,00 para R$ 25.000,00 porque essa 
instituição entende que nesse momento de crise é 
importante apoiar o Brasil. 

c) R$ 33.700,00 para mais de R$ 39.000,00, devido ao 
fato de que essa instituição ficou sem reajuste salarial. 

d) o STF não emitiu opinião sobre o assunto porque 
julgou que não pode arbitrar em causa própria. 

e) o STF julgou a ação improcedente e manteve o mesmo 
valor salarial, decidindo contra o aumento de mais de 
16%. 

 

Informática Básica 
 
21. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando “CTRL + P” 
no programa WORD, e, após alguns segundos 
pressionar a tecla “ENTER”.  

a) Fechar a janela ativa. 
b) Acessa o menu de impressão. 
c) Autoriza o início da impressão. 
d) Acessa a configuração da página. 
e) Inicia a formatação automática da página. 
 
22. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, 

português do Brasil, assinale a alternativa que 
representa o comando ALT + F4. 

a) Fecha todos os programas que estão rodando em 
segundo plano. 

b) Fecha as janelas inativas a mais de 10 minutos. 
c) Fecha todas as janelas inativas. 
d) Fecha a janela ativa. 
e) Oculta a janela ativa. 
 
23. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa de representa os comandos no programa 
EXCEL, “ CTRL + Z” e CTRL + B”. 

a) Recortar e Desfazer 
b) Ocultar as linhas selecionadas e Centralizar o conteúdo 

da célula. 
c) Desfazer e Recortar. 
d) Salvar uma pasta de trabalho e Desfazer. 
e) Desfazer e Salvar uma pasta de trabalho. 
 
24. Assinale a alternativa que representa um programa 

utilizado para enviar e-mail. 
a) Outlook. 
b) Windows Explorer. 
c) Cortana. 
d) Adobe Reader. 
e) TeamViewer. 
 
25. Assinale uma alternativa que não representa 

navegador de internet. 
a) Safari. 
b) Google Cortana. 
c) Firefox. 
d) Chrome. 
e) Internet Explorer. 

Conhecimentos Específicos 
 
26. Sobre a avaliação velofaríngea, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) As estruturas que compõe o mecanismo velofaríngeo - 

palato duro, paredes laterais  e anterior da faringe, 
desempenham papel fundamental na produção da fala.  
O palato duro forma a margem anterior do mecanismo 
velofaríngeo e seus movimentos são caracterizados 
pela elevação e anteteriorização, por ação dos músculos 
levantadores, e pela depressão ou abaixamento 
realizada pelos músculos palatoglosso e palatofaríngeo.  

b) A tonsila faríngea desempenha um papel importante no 
fechamento velofaríngeo na infância, uma vez que 
nesta fase da vida, esta estrutura se encontra presente e 
localiza-se na rinofaringe na altura onde ocorreria o 
contato entre o véu palatino e a parede posterior da 
faringe. É chamado de fechamento “velo-adenoideano” 
e ocorre geralmente até a puberdade, quando acontece 
o processo de involução deste tecido. 

c) A fala pode ser afetada de diversas maneiras quando o 
mecanismo velofaríngeo está alterado. Os sintomas 
mais comuns são: hipernasalidade, enfraquecimento da 
pressão aérea intra-oral, emissão de ar nasal e 
distúrbios articulatórios compensatórios. 

d) A terapia fonoaudiológica para a correção da disfunção 
velofaríngea somente é indicada quando há uma 
incompetência velofaríngea ou é decorrente de erros de 
aprendizagem como a emissão de ar nasal para fonema 
específico. 

e) A distância observada entre o palato mole e a parede 
posterior da faringe no repouso e na emissão da vogal 
/a/ pode revelar a presença de uma desproporção 
velofaríngea, causada tanto pelo encurtamento do véu 
palatino como pela profundidade da nasofaringe 
aumentada, ou mesmo uma combinação de ambos. 

 
27. Teorias psicológicas interacionistas tiveram grande 

repercussão no estudo do desenvolvimento infantil e 
também na elaboração de teorias sobre a aquisição 
da linguagem. Assinale a alternativa 
correspondente que defende a teoria que “As 
funções psicológicas nascem da atividade cerebral, 
mas desenvolvem-se graças às relações que o sujeito 
mantém com os membros de sua cultura ao longo 
da vida, mediadas por sistemas simbólicos.”  

a) Piaget.  
b) Wallon. 
c) Goldfeld. 
d) Luria. 
e) Vygostsky. 
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28. De acordo com o Tratado de Fonoaudiologia, 2004, 
associe as colunas e assinale a alternativa com 
sequência correta. 

(   ) É causada por lesão no SNC ou no SNP, refere-se a 
um grupo de desordens da fala com alterações das 
funções motoras da respiração, fonação, 
ressonância, articulação e prosódia. 

(   ) É uma desordem da articulação da fala que resulta 
em perda da capacidade de posicionamento da 
musculatura da fala (alteração no planejamento 
motor), é uma desordem única, que afeta a fala sem 
relação a outras modalidades lingüísticas. 

(   ) É definida como alteração da comunicação 
adquirida por lesão neurológica, envolvendo as 
modalidades de produção e compreensão das 
linguagens oral e escrita. 

I. Apraxia. 
II. Afasia. 
III. Disartria. 
a) I, II e III. 
b) II, III e I. 
c) III, I e II. 
d) I, III e II. 
e) III, II e I. 
 
29. A respeito do Processamento Auditivo Central, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) É uma avaliação específica do processamento auditivo 

que é realizado pelo fonoaudiólogo da área 
audiológica. A testagem é realizada em cabine acústica, 
onde é colocado no sujeito um fone auricular por meio 
do qual são aplicados testes gravados em CD e 
padronizado por faixa etária. 

b) Para a realização da avaliação do Processamento 
Auditivo, é necessário apresentar a audiometria tonal 
liminar com alteração, e a criança deve apresentar 
idade mínima de 6 anos, nível de linguagem expressiva 
e receptiva, atenção e cognição suficiente para que 
possa compreender as tarefas e não apresentar a perda 
auditiva assimétrica. 

c) O teste PSI com palavras avalia as habilidades 
auditivas de figura-fundo para palavras 
(figuras/história), que é a capacidade do indivíduo de 
identificar a mensagem primária na presença de sons 
competitivos, e o fechamento (monossílabos/ruído) que 
é a habilidade de perceber o todo (palavra ou 
mensagem) quando partes são omitidas. 

d) Os estímulos verbais utilizados na aplicação são 10 
frases ou palavras, que devem ser identificadas por 
intermédio da indicação das figuras que representam a 
situação da sentença ou palavra na identificação da 
sentença sintética. Este teste é realizado com leitura e 
identificação da frase e permite verificar a habilidade 
de fechamento auditivo e figura a fundo, associando a 
identificação visual. 

e) Após o exame é emitido um relatório que consta os 
resultados obtidos, que identifica as partes preservadas, 
as habilidades com desempenho abaixo do esperado 
para idade e impacto efetivo das mesmas na vida do 
sujeito nos níveis social, acadêmico e familiar. 

 
30. Patologia cujo os sintomas mais comuns destacam-

se: perda de audição em um ouvido, que pode ser 
progressiva, se instalando lentamente e demorando 
meses ou anos para ir se agravando ou, às vezes, é 
de caráter súbito, se instalando instantaneamente. 
Além disso, o paciente pode ter zumbido e este 
sintoma, às vezes, é o único referido pelo paciente. 

Podem ocorrer tonturas, vertigens ou cefaléias que 
podem acompanhar o quadro, ou também o 
primeiro sintoma de alerta.  O único tratamento 
que elimina totalmente esta patologia é cirúrgico. A 
respeito desta patologia, assinale a alternativa 
correta. 

a) Colesteatomatosa. 
b) Aneurisma cerebral. 
c) Otosclerose. 
d) Otite média. 
e) Neurinoma do acústico. 
 
31. A respeito do potencial evocado auditivo de tronco 

encefálico, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
para o que se afirma e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

(   ) A resposta de PEATE apresenta-se em forma de 
sete ondas que aparecem entre zero e 12 ms após a 
estimulação acústica, sendo obtida por meio de 
eletrodos de superfície que registram a atividade 
elétrica. 

(   ) As ondas representam estruturas da via auditiva 
tendo os seguintes sítios geradores: onda I – porção 
proximal do nervo; onda II – porção distal do nervo 
coclear; onda III – gerada no núcleo coclear; onda 
IV – complexo  olivar superior; onda V – lemnisco 
lateral; onda VI – corpo  geniculado medial; onda 
VII – colículo inferior. 

(   ) A análise do PEATE ocorre por meio dos valores de 
latências absolutas das ondas I, III e VII, como 
também são considerados os valores de latência 
interpicos, que é o intervalo de tempo entre as 
ondas. 

(   ) A principal aplicação clínica do PEATE é o 
diagnóstico diferencial entre alterações cocleares e 
retrococleares. 

(   ) O  PEATE pode ser realizado somente por  VA. 
a) V – F – V – V – F. 
b) F – F – F – F – V. 
c) F – V – V – F – V. 
d) F – F – V – V – V. 
e) V – F – F – V – F. 
 
32. Algumas manobras propiciam o controle voluntário 

da deglutição. Assinale a alternativa que 
corresponde a manobra de deglutição supraglótica.  

a) Eleva a laringe no momento da deglutição, aumentando 
a abertura do esfíncter esofágico superior, prolongando 
a elevação laríngea. 

b) Objetiva o fechamento glótico antes e durante a 
deglutição, reduzindo chances de aspiração antes, 
durante e depois da deglutição.  

c) Fecha a entrada da via aérea acima das PPVV, através 
da inclinação anterior das aritenóides contra base da 
epiglote. 

d) Realizada ao se exalar forçadamente o ar contra os 
lábios fechados e nariz tapado, forçando o ar em 
direção ao ouvido médio se a tuba auditiva estiver 
aberta. Esta manobra aumenta a pressão intratorácica, 
diminui o retorno venoso ao coração e aumenta a 
pressão arterial. 

e) Realizada ao se deglutir forte duas vezes seguidas. 
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33. Em relação aos procedimentos terapêuticos para 
disfagias, considere as afirmações a seguir e assinale 
a alternativa incorreta. 

a) A estimulação sensorial digital é indicada na presença 
de reflexos patológicos e de sensibilidade e tônus 
muscular alterados. Trata-se de manobras envolvendo 
toques firmes, rápidos e curtos, uma ou duas vezes em 
gengiva, língua e palato, na presença de respostas 
reflexas ou sensibilidade aumentadas. 

b) As técnicas de adução das pregas vocais são exercícios 
de empuxo realizados para coaptação das pregas vocais 
de forma a proteger a via aérea, solicitando-se ao 
paciente que empurre a mão do terapeuta ou a parede, 
voltando-se a cabeça para o lado afetado e emitindo um 
som prolongado. 

c) A estimulação térmica será realizada por toques 
rápidos e leves nos pilares amigdalianos superiores, 
com uso do espelho laríngeo (número 00) quente ou de 
estimuladores térmicos intraorais envoltos em luvas de 
dedo ou látex, solicitando que o paciente realize 
deglutição após o estímulo. 

d) Existem dois tipos de terapia: indireta e direta. A 
primeira é realizada sem auxílio de alimentos, enquanto 
a segunda utiliza alimentos em quantidade e 
consistência seguras, que permitem ao paciente 
associar a ação motora isolada à função de deglutir. 

e) A terapia fonoaudiológica no caso da disfagia é 
fundamental porque visa realizar uma série de 
exercícios que objetivam a melhora de tônus muscular, 
a precisão e a funcionalidade das partes moles 
envolvidas no processo da deglutição e a estimulação 
das vias afrentes para eliciação de um reflexo eficaz da 
deglutição. 

 
34. De acordo com o Ministério da Saúde analise as 

assertivas e assinale a alternativa correta sobre 
amamentação. 

I. Nos primeiros meses de vida, o bebê que mama no 
peito não precisa de nenhum outro alimento. O leite 
materno é o melhor, é completo, e tem tudo que o 
bebê precisa, inclusive a água. 

II. As crianças amamentadas tem menos infecções 
como diarreias, doenças respiratórias, otites e 
menos chance de ter, no futuro, doenças como 
obesidade e diabetes. 

III. As mulheres que amamentam tem menos chance de 
desenvolver câncer de mama, câncer de colo de 
útero, de ovário e diabetes. 

IV. Sugar o peito é um excelente exercício para a 
criança. 

a) Apenas I e IV estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas III está incorreta.  
d) Todas estão corretas. 
e) Apenas I e II estão corretas. 
 
35. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) Para o aluno disléxico devem ser aplicadas avaliações 

que contenham exclusivamente textos, evitando-se: 
sinais, gráficos, desenhos, modelos, esquemas e 
assemelhados. 

b) Não é necessário que alunos disléxicos fiquem em 
classe especial.  

c) A avaliação de dislexia é realizada por áreas 
profissionais, e depois traz sempre indicação para 
acompanhamento específico em uma ou mais. 

d) O disléxico tem dificuldade para reconhecer e orientar-
se no espaço visual, memória visual e/ou auditiva. 

e) É equivocado insistir em exercícios de fixação 
repetitivos e numerosos, pois isto não diminui sua 
dificuldade. 

 
36. Exame neurofisiológico que avalia como a 

mensagem sonora é transmitida ao longo do nervo 
auditivo. Este exame pode informar o limiar 
auditivo nas freqüências testadas, além de sugerir 
alterações de condução. É um procedimento não 
invasivo e não necessita diretamente da cooperação 
do bebê, que deverá estar muito quieto, de 
preferência dormindo. É demorado e necessita de 
instalações apropriadas. Assinale a alternativa que 
corresponde ao exame mencionado. 

a) Audiometria tonal liminar. 
b) Emissões otoacústicas. 
c) Audiometria comportamental. 
d) Audiometria comportamental com reforço visual. 
e) Potencial evocado e audiometria de tronco-cerebral. 
 
37. Os profissionais do NASF devem apoiar a equipe de 

saúde da família por meio de matriciamento, 
construção conjunta de projetos terapêuticos e 
demais momentos de troca de saberes, garantindo 
um processo de trabalho compartilhado e 
corresponsável na prestação do cuidado. O 
fonoaudiólogo do NASF desenvolve tanto atividades 
comuns aos demais profissionais, quanto ações 
específicas. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Identificar fatores de risco que levam aos distúrbios 
da comunicação e funções orofacias.  

II. Compartilhar a construção de projetos terapêuticos 
dos usuários com necessidade de atenção 
especializada. 

III. Realizar consulta compartilhada com a equipe de 
saúde da família. 

IV. Facilitar a inclusão social de usuários com 
deficiência auditiva, física e intelectual. 

V. Promover educação permanente para os 
profissionais da saúde e da educação a respeito dos 
diversos distúrbios da comunicação. 

a) Apenas I, II, e IV estão corretas. 
b) Apenas I, III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas I, II, III e V estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
e) Apenas IV e V estão corretas. 
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38. A Portaria GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, 
“estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial 
poderão constituir-se nas seguintes modalidades de 
serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III”. Os Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS) constituem-se em 
serviços ambulatoriais voltados a usuários com 
transtornos mentais. Representam a porta de 
entrada da rede de assistência em saúde mental e se 
configuram como serviço substitutivo às internações 
em hospitais psiquiátricos. Entre as ações 
desenvolvidas pelo fonoaudiólogo, assinale a 
incorreta. 

a) O fonoaudiólogo atua nos distúrbios da comunicação, 
desenvolvendo ações, atendimento clínico, com base 
nas diretrizes para tratamento e reabilitação/habilitação. 

b) Ao ser identificado algum distúrbio de comunicação, 
insere-se no projeto terapêutico desse usuário a 
necessidade de reabilitação fonoaudiológica, com 
encaminhamento à rede especializada. 

c) O fonoaudiólogo está inserido na equipe mínima dos 
CAPSi (CAPS infantil e adolescente), contribuindo não 
apenas na ampliação do acesso aos serviços de 
Fonoaudiologia, mas também, em conjunto com os 
profissionais 12 da equipe multidisciplinar, na 
prestação do cuidado necessário à saúde global do 
usuário. Nos demais CAPS, a Fonoaudiologia não 
consta na equipe mínima, mas exerce papel 
fundamental na criação de espaços saudáveis de 
comunicação. 

d) O fonoaudiólogo não realiza reablitação/terapia 
fonoaudiológica propriamente dita. Nos atendimentos 
individuais ou em grupo, busca-se promover momentos 
que estimulem o desenvolvimento da comunicação 
oral. 

e) Entre as ações desenvolvidas pelo fonoaudiólogo, em 
conjunto com a equipe multiprofissional, estão: 
construção de projeto terapêutico singular, atendimento 
individual e/ou em grupo, orientações às famílias, entre 
outras. 

 
39. A fissura lábio palatina, também conhecida como 

lábio leporino, é uma deformidade congênita (a 
criança nasce com ela) caracterizada pela abertura 
no lábio superior de um ou dos dois lados, com uma 
abertura no palato (céu da boca). Ocorre entre a 4ª 
e a 12ª semanas de gravidez. De acordo com a 
Associação Brasileira de Fissuras Lábio Palatinas 
(ABFLP), informe verdadeiro (V) ou falso (F) e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

(   ) Por causa da abertura no céu da boca, crianças com 
fissura palatina impedem que o ar escape pelo nariz 
quando falam. Isto faz com que a voz saia 
nasalizada ou “fanhosa” dificultando a 
compreensão e a comunicação. 

(   ) Seus portadores, além do problema estético, 
apresentam distúrbios funcionais, desde a 
alimentação até a fala, que são perfeitamente 
tratáveis, desde que iniciados logo nos primeiros 
meses de vida. 

(   ) Crianças que têm fissuras lábio palatinas podem ter 
dificuldade de alimentação. Por causa da 
comunicação entre a boca e o nariz o bebê pode não 
conseguir ter uma sucção efetiva. Se a fissura só 
envolve o lábio (e o palato for normal) a 
amamentação pode ser conseguida com êxito. 

(   ) As fissuras lábio palatinas são malformações de 
causa não definida e freqüentemente ocorrem 
isoladas, isto é, não são acompanhadas de outras 

alterações ou síndromes neurológicas. Porém, a 
maioria das crianças apresentam atrasos nos 
aspectos social, escolar e familiar. 

a) F – F – V – V. 
b) V – V – F – V. 
c) V – V – F – F. 
d) F – V – V – F. 
e) F – F – F – V. 
 
40. O uso adequado do mascaramento é essencial na 

avaliação audiológica que visa a determinação 
precisa dos limiares auditivos. A aplicação do 
mascaramento deve ser criteriosa e somente 
efetuada quando realmente se fizer necessária, pois 
pode gerar desconforto no paciente, dificuldade de 
concentração na atividade e confusão quanto ao 
sinal para o qual a resposta deve ser dada. Assinale 
a alternativa incorreta. 

a) Clinicamente, o ruído mascarante é utilizado para 
elevar o limiar da orelha não testada, para que esta não 
interfira ou influencie os resultados audiométricos da 
orelha sob teste.  

b) O mascaramento é utilizado para que a orelha pior não 
responda pela orelha melhor. 

c) Orelha testada (OT) É a qual o sinal de teste esta sendo 
direcionado. É a pior orelha.  

d) Orelha não testada (ONT) É a orelha que recebe o 
mascaramento. É a melhor orelha. Os níveis de ruídos 
mascarantes baseiam-se nos limiares de via aérea desta 
orelha. 

e) O mascaramento pode ser aplicado de forma ipsilateral 
e contralateral. 
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