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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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PALHAÇO DE JALECO 
 

Jaqueline Li, Revista Sorria. Disponível em: 

www.revistasorria.com.br/edição/palhaços-de-jaleco.htp. 

  
A platéia se estivesse na arquibancada, 

bateria palmas: Começa! Começa! O palhaço se 
estivesse no picadeiro, entraria girando em 
cambalhota. Só que o cenário é um hospital. Por 
isso, primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto. Assim que os pequenos pacientes 
avistam a figura simpática e misteriosa, seus olhos 
brilham de curiosidade. Alguns sorriem de graça. 
Outros escutam a pílula de alegria do médico de 
nariz vermelho com desconfiança. Só no ano 
passado, os 50 palhaços da ONG Doutores da 
Alegria, fizeram 82 mil visitas assim. Um deles é o 
paulista Marcio Douglas, de 36 anos, mais 
conhecidos com Dr. Mané Pereira. Na trupe há sete 
anos, ele conta que entrou na medicina por meio de 
um concurso. “Juntei dois rótulos de margarina, 
escrevi uma carta e fui sorteado”, brinca. Ainda com 
a fantasia, mas falando sério, Marcio revela como é 
o trabalho desses doutores, especialistas em 
besteirologia. 

 
Que especialidade é essa? 
Marcio – Besteriologia é a ciência do 

palhaço-médico. É a adequação da linguagem do 
palhaço ao hospital, uma paródia do ramo científico. 
Brincadeira e alegria ajudam a entender o mundo, 
por isso são fundamentais. Criatividade e improviso 
são instrumentos do besteirólogo.  
 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) falar sobre a platéia na arquibancada.  
b) mostrar o trabalho dos Doutores da Alegria. 
c) falar somente sobre o trabalho do Dr. Mané 
Pereira. 
d) explicar o que é besteriologia. 
 
02 - “Só que o cenário é um hospital. Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto”. Podemos afirmar que a 
locução grifada é: 
a) conectivo coesivo.  
b) predicado verbal. 
c) conectivo disfuncional. 
d) é um pronome. 
 
03 - Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados na oração abaixo, classificam-se 
morfologicamente seguindo a ordem da exposição 
na oração: 

“Um deles é o paulista Marcio Douglas, de 36 
anos, mais conhecido com Dr. Mané Pereira”. 
a) numeral, adjetivo, verbo, substantivo. 
b) verbo, adjetivo, numeral, substantivo. 
c) numeral, substantivo, verbo, adjetivo. 
d) numeral, verbo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - Na oração a seguir entre aspas, “Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto” (linhas 2-3). 
A palavra grifada poderia estar na frase a seguir, 
porém com o significado distinto: “O bico do pato 
é pequeno”. O uso da mesma palavra com sentido 
diferente é possível porque “bico” se trata de: 
a) antônimo.  
b) homônimo. 
c) parônimo. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - A palavra “simpática” recebeu acentuação 
gráfica, obedecendo à norma culta. Assinale a 
alternativa, em que todas as palavras obedecem a 
mesma regra de acentuação da palavra 
“simpática”: 
a) gráfico - júri - límpido. 
b) acústica - você - gráfico. 
c) límpido - sólido - amável. 
d) sólido - límpido - romântico.  
 
06 - Na oração, “Ainda com a fantasia, mas 
falando sério, Marcio revela como é o trabalho 
desses doutores, especialistas em besteirologia”. A 
conjunção grifada na oração acima poderia ser 
substituída sem que se perca o sentido da oração. 
Assinale a alternativa que apresente outra 
conjunção viável para a troca: 
a) porém. 
b) portanto. 
c) ou. 
d) nem. 
 
07 - A empresa que imprime as provas para esse 
concurso utiliza 5 impressoras que funcionando 
8h por dia conseguem imprimir todo o material 
em 4 dias. Se ao final do segundo dia de trabalho 
três das impressoras pararam de funcionar, 
quantos dias as demais impressoras gastarão 
para terminar o serviço? 
a) 5 dias. 
b) 6 dias. 
c) 8 dias. 
d) 10 dias. 
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08 - O paralelepípedo abaixo tem medidas AD = 
5cm; AB = 7cm e AE = 3cm. Se ele for cortado 
por dois planos, um que passa pelos pontos A, E e 
C e outro que passa pelos pontos D, F e G, qual 
será o volume do pedaço que contém o ponto B? 
a) 105cm3. 
b) 52,5cm3. 
c) 35cm3. 
d) 26,25cm3. 
 
 
 
 
 
 
 
09 - A área de um quadrado é igual ao seu lado 
mais 12. Qual é o tamanho de seu lado? 
a) 3. 
b) 4. 
c) 7. 
d) 12. 
 
10 - Um triângulo retângulo tem hipotenusa igual 
a 12cm e um de seus ângulos agudos tem cos α = 
0,6. Qual é a medida de seus dois catetos? 
a) 0,6cm e 0,8cm. 
b) 3cm e 4cm. 
c) 6cm e 8cm. 
d) 7,2cm e 9,6cm. 
 
11 - De acordo com a Agência de Notícias do 
Paraná, o Estado investiu 9 bilhões e 860 milhões 
de reais em educação no ano passado, 15,3% 
mais do que os 8 bilhões e 550 milhões de reais 
aplicados em 2.015. Com isso, o Estado foi o: 
a) 1º do Brasil em volume de recursos destinados 
para a área. 
b) 2º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
c) 3º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
d) 4º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
 
12 - Deputado Federal pelo Paraná que foi 
nomeado por Michel Temer para ocupar a vaga 
de Alexandre de Moraes no Ministério da 
Justiça: 
a) Alex Canziani. 
b) João Arruda. 
c) Luciano Ducci. 
d) Osmar Serraglio. 
 

13 - O número de desempregados no Brasil 
chegou a 12,9 milhões em janeiro deste ano. Estes 
números foram apurados e apresentados por que 
órgão abaixo? 
a) Central Única dos Trabalhadores. 
b) Fundação Getúlio Vargas. 
c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
d) Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
14 - Os empresários ingleses que chegaram a São 
Paulo em meados da década de 1.920 e 
adquiriram terras no norte do Estado do Paraná 
(onde atualmente se localiza o Município de 
Jussara) tinham a intenção de implantar qual 
cultura agrícola nesta região? 
a) Algodão. 
b) Cana-de-açúcar. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
15 - Acima do órgão de corti, aparece uma 
estrutura gelatinosa, presa à parede interna da 
cóclea, próximo ao eixo da hélice, de modo que os 
cílios das células sensoriais ciliadas ficam imersos 
em seu interior, resultando em um certo grau de  
fixação, principalmente nas células ciliadas 
externas. Essa estrutura é chamada: 
a) Membrana timpânica. 
b) Membrana de Reissner. 
c) Membrana tectorial. 
d) Membrana basilar. 
 
16 - A localização é um marco importante que 
auxilia a criança a manter um contato estável 
com seu ambiente e associar os sons com as fontes 
sonoras. De sete a nove meses, uma criança sem 
alteração auditiva consegue: 
a) Localizar diretamente os sons em qualquer 
ângulo. 
b) Localizar diretamente os sons para o lado, para 
baixo e para cima. 
c) Localizar a fonte sonora somente para o lado. 
d) Localizar a fonte sonora para o lado e 
indiretamente para baixo. 
 
17 - “Mensurações com microfone-sonda são 
realizadas basicamente para verificar se o 
aparelho de amplificação sonora individual 
(AASI) está apropriadamente adaptado à perda 
auditiva de seu usuário.” Relacione as colunas 
abaixo: 
1ª COLUNA 
I - Ganho da orelha não ocluída (REUG). 
II - Ganho de oclusão da orelha (REOG). 
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III - Ganho com aparelho de amplificação na 
orelha (REAG). 
IV - Ganho de inserção (REIG). 
2ª COLUNA 
( ) Diferença em decibel, em função da 
frequência entre a resposta com e sem AASI, 
obtidas no mesmo ponto de mensuração no meato 
acústico externo e para as mesmas condições de 
campo livre. 
( ) Registro do nível de pressão sonora no 
meato acústico externo com o molde auricular 
inserido e o AASI ligado. 
( ) Nível de pressão sonora em função da 
frequência, obtida em um ponto específico do 
meato acústico externo não ocluído, para um 
determinado campo sonoro. 
( ) Nível de pressão sonora em função da 
frequência, obtida em um ponto específico do 
meato acústico externo, para um determinado 
campo sonoro, com o molde auricular inserido no 
meato e o AASI desligado. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) IV, III, I, II. 
b) IV, III, II, I. 
c) III, IV, II, I. 
d) III, IV, I, II. 
 
18 - Os testes de processamento auditivo (central) 
que avaliam as habilidades auditivas de 
ordenação, discriminação, resolução e integração 
temporal são: 
a) Escuta dicótica com dígitos (DD); dissílabos 
alternados e sobrepostos (SSW); teste de padrões de 
frequência (PPS). 
b) Teste de padrões de frequência (PPS); teste de 
padrões de duração (DPS); teste de detecção de 
intervalo aleatório (RGDT); teste de detecção de 
intervalo no ruído (GIN). 
c) Teste pediátrico e inteligibilidade de fala (PSI); 
teste de identificação de sentenças sintéticas com 
mensagem competitiva ipsilateral (SSI). 
d) Teste de padrões de freqüência; teste de detecção 
de intervalo aleatório (RGDT); escuta dicótica com 
dígitos (DD). 
 
19 - “A musculatura intrínseca da laringe possui 
relação direta com a função fonatória e é 
constituída por músculos esqueléticos que se 
originam e se inserem na laringe.” Os músculos 
intrínsecos são todos pares, com exceção do: 
a) Cricoaritenóideo lateral. 
b) Aritenóideo. 
c) Cricoaritenóideo posterior. 
d) Cricotireóideo. 

20 - Sobre disfonia na infância, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) O nódulo vocal na infância é considerado a lesão 
mais frequente. 
b) A fonoterapia deve abordar diversas etapas: 
orientação ao paciente, aos pais e professores, 
higiene vocal, psicodinâmica vocal e treinamento 
vocal propriamente dito. 
c) Nos casos de excesso de tensão cervical e de 
pescoço podem ser empregados exercícios de 
alongamento; rotação de ombros e de cabeça 
associados ou não aos sons de apoio; e mastigação 
selvagem. 
d) A criança disfônica não precisa ser submetida à 
avaliação médica otorrinolaringológica para 
diagnóstico e conduta, pois somente com a queixa e 
a avaliação fonoaudiológica é possível conduzir a 
fonoterapia. 
 
21 - Os testes de diadococinesia, realizados por 
meio da repetição de movimentos rápidos e 
alternados, ou de movimentos seqüenciais, em 
geral oferecem informações importantes sobre o 
quadro nas disfonias neurológicas. Os pacientes 
com disartria atáxica e hipercinética apresentam: 
a) As sílabas repetidas de modo mais rápido que o 
normal. 
b) As sílabas repetidas de modo lento e irregular. 
c) Substituições dos sons ou deslocamento da 
sequência. 
d) As sílabas repetidas normalmente, sem nenhuma 
dificuldade. 
 
22 - Assinale a alternativa que descreve os pólipos 
vocais: 
a) São lesões de massa, geralmente unilaterais; de 
configuração exofítica a partir da borda livre; podem 
ser sésseis ou pediculados; de tamanhos e coloração 
variados; e podem ocorrer em diferentes regiões da 
prega vocal, mais usualmente em sua metade 
anterior. 
b) São lesões de massa; bilaterais; de configuração 
exofítica a partir da borda livre; podem ser sésseis 
ou pediculados; de tamanhos e coloração variados; e 
podem ocorrer em diferentes regiões da prega vocal, 
mais usualmente em sua parte posterior; decorrentes 
essencialmente do abuso vocal. 
c) São lesões de massa benignas, bilaterais, de 
característica esbranquiçada ou avermelhada; 
ocorrem sempre na região anterior da prega vocal; 
decorrentes essencialmente do abuso vocal. 
d) São lesões difusas na camada superficial da prega 
vocal, de coloração rosada, caracterizadas por 
acúmulo de fluido, de modo irregular, em alguma 
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região da porção membranosa ou em toda ela; 
associadas ao tabagismo. 
 
23 - O processo da mastigação é dividido em três 
fases. A fase em que ocorre a moagem das 
partículas pequenas, transformando-as em 
elementos muito reduzidos que não oferecem 
resistência alguma para as superfícies oclusais é 
chamada de: 
a) Incisão. 
b) Pulverização. 
c) Trituração. 
d) Condensação. 
 
24 - Dentre as causas da presença de resíduos 
alimentares na cavidade e no vestíbulo oral após 
a deglutição podemos citar: 
a) Indivíduo de face longa. 
b) Respiração oral. 
c) Projeção anterior da língua. 
d) Bucinadores hipofuncionantes. 
 
 25 - Sob o controle voluntário do paciente, as 
manobras de proteção de via aérea visam 
modificar a fisiologia da fase faríngea da 
deglutição. Assinale a alternativa que descreve a 
manobra de Mendelsohn: 
a) O paciente é orientado a contrair com força a 
língua e os músculos da faringe durante a deglutição. 
b) O paciente é orientado a segurar o ar com força, 
mantendo a tensão nos músculos abdominais, e em 
seguida deglutir e tossir. 
c) O paciente é orientado a deglutir normalmente e, 
no meio da deglutição, quando sente a laringe em 
elevação, deve manter a laringe elevada por dois 
segundos e depois relaxá-la. 
d) O paciente é orientado a prender a respiração, 
deglutir e tossir. 
 
26 - O prognatismo é um tipo de deformidade 
dentofacial caracterizado por: 
a) Maior desenvolvimento da mandíbula em relação 
à maxila, resultando em relação molar tipo classe III 
de Angle. 
b) Posicionamento distal da mandíbula em relação à 
maxila resultante da deficiência no desenvolvimento 
da mandíbula, acompanhada ou não de crescimento 
excessivo da maxila, levando à relação molar tipo 
classe II de Angle. 
c) Maior desenvolvimento da mandíbula em relação 
à maxila, resultando em relação molar tipo classe II 
de Angle. 
d) Altura facial inferior diminuída, ângulo 
mandibular fechado e arco dentário alargado. 

27 - Sobre a afasia de Wernicke, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) A fluência normal e as dificuldades na repetição 
distinguem a afasia de Wernicke da afasia 
transcortical motora. 
b) Considerada uma afasia não fluente, presença de 
agramatismo e dificuldade na nomeação. 
c) A causa mais conhecida da afasia de Wernicke é a 
lesão no córtex auditivo de associação, localizado no 
giro superior do lobo temporal do hemisfério 
esquerdo. 
d) A dificuldade de compreensão e a jargonofasia 
são sinais presentes na afasia de Wernicke. 
 
28 - Assinale a alternativa em que ocorre o 
processo fonológico de posteriorização para 
velar: 
a) /kaza/-/taza/. 
b) /kaza/-/gaza/. 
c) /teniS/-/feniS/. 
d) /teniS/-/keniS/. 
 
29 - A fase do desenvolvimento da escrita que se 
caracteriza pela descoberta de que a sílaba 
poderia ser reanalizável em elementos menores, 
caracterizando o ingresso no último estágio de 
compreensão do sistema alfabético é chamada de: 
a) Alfabética. 
b) Silábico-alfabética. 
c) Silábica. 
d) Pré-silábica. 
 
30 - O fonema /l/ é caracterizado como: 
a) Líquido lateral alveolar oral. 
b) Líquido lateral palatal oral. 
c) Líquido vibrante alveolar oral. 
d) Líquido vibrante velar oral.  
 
 


