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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO - NASF 
EDITAL Nº 002/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

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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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - Sobre os cuidados com o paciente disfágico é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Para pacientes com dificuldades de controle oral, 
os alimentos pastosos são os mais fáceis de engolir, 
pois essa consistência não flui tão rápido como o 
líquido e não tem a necessidade de ser mastigada. 
b) Em pacientes sem controle de abertura e 
fechamento de mandíbula, com movimentos restritos 
de verticalização de mandíbula, como os 
politraumatizados com fratura de face, os alimentos 
pastosos e os líquidos homogêneos são os mais 
indicados. 
c) Para pacientes com dificuldade de inclinação da 
cabeça ou que esta possa trazer prejuízo ao ato de 
deglutição, pode ser utilizado copo de plástico com 
uma das bordas recortadas. 
d) Se o paciente tem uma boa coordenação entre 
sucção e deglutição e boa preensão labial, mas 
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captação incoordenada do líquido no copo, não 
podemos utilizar canudo para oferecer líquidos e 
pastosos finos. 
 
16 - “Num período de pouco mais de um ano após 
o nascimento, transformações importantes 
permitem o início da mastigação, como o 
aumento do espaço intraoral, a erupção dos 
dentes, a maturação neuromuscular e o processo, 
em curso, de remodelação das articulações 
temporomandibulares (ATM).” 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) No padrão normal de trituração, os movimentos 
de abertura bucal são dirigidos e inclinados para o 
lado de balanceio e os movimentos de fechamento 
para o lado de trabalho. 
b) A musculatura envolvida na mastigação recebe 
inervação motora dos nervos trigêmeo, hipoglosso e 
facial, sendo a inervação sensória realizada somente 
pelo nervo facial. 
c) Na elevação mandibular, atuam os músculos 
pterigóideo lateral e masseter. 
d) A dieta mais pastosa é mais vantajosa por 
promover um crescimento maior e mais harmônico 
entre as diversas estruturas craniofaciais. 
 
17 - Assinale a alternativa que descreve uma 
característica da fissura de palato oculta: 
a) Atravessa a maxila em toda sua extensão, desde o 
lábio até a úvula, atingindo o lábio e o palato. 
b) Perda ou diminuição do tecido da úvula na linha 
média. 
c) Pode ser completa, quando alcança o forame, 
envolvendo o palato duro, o palato mole e a úvula. 
d) Pode ser incompleta quando atinge o palato duro 
parcialmente. 
 
18 - Na paralisia cerebral, frequentemente, estão 
alterados os aspectos motores relacionados com a 
linguagem expressiva. Sobre essas alterações 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A hipernasalidade constante ou intermitente é 
causada por um controle insuficiente do esfíncter 
velo-faríngeo. 
b) Os reflexos orais podem não aparecer ou, ao 
contrário, não inibir-se. 
c) A deficiência mental grave está sempre associada 
a essas alterações motoras. 
d) A língua, muitas vezes está limitada em seus 
movimentos, podendo apresentar alterações do tônus 
muscular na forma de hipotonia ou hipertonia. 
 
 

19 - Sobre a sucção do recém-nascido (RN) é 
CORRETO afirmar que: 
a) O padrão de sucção e pausas é o mesmo para 
todos os bebês. 
b) O padrão irregular do ritmo de sucção pode ser 
indicador de disfunção cerebral ou anomalia em 
recém-nascidos. 
c) A hipotonia fisiológica dos flexores do tronco e 
dos membros garante que a cabeça do recém-nascido 
fique posicionada de forma a manter o queixo contra 
a parte superior do tronco, auxiliando assim a 
sucção. 
d) A sucção do RN consiste, inicialmente, em 
movimentos lentos e irregulares. 
 
20 - Assinale (V) para as afirmações verdadeiras 
e (F) para as afirmações falsas: 
( ) As condutas infantis consideradas pré-
simbólicas dizem respeito ao uso convencional 
dos objetos, aos esquemas simbólicos e ao esboço 
de aplicação de ações em outros. 
( ) A brincadeira torna-se verdadeiramente 
representativa quando a criança começa a aplicar 
as ações em outros personagens, como a mãe e 
bonecos. 
( ) O esquema simbólico corresponde à 
reprodução fictícia, pela criança, daquelas ações 
rotineiras de sua vida. 
( ) A imitação diferida é a imitação na 
ausência do modelo. 
A alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo é: 
a) V, F, V, F. 
b) F, V, F, V. 
c) F, V, V, F. 
d) V, F, V, V. 
 
21 - Uma criança que apresenta a substituição do 
/k/ pelo /t/ e do /g/ pelo /d/ está realizando o 
processo fonológico chamado: 
a) Posteriorização para velar. 
b) Frontalização de velar. 
c) Simplificação de líquidas. 
d) Plosivização. 
 
22 - Sobre a aquisição da leitura e da escrita, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O desenvolvimento da leitura e da escrita ocorre 
em três etapas: logográfica, alfabética e ortográfica. 
b) No estágio alfabético, a criança inicia o processo 
de associação fonema-grafema, podendo decodificar 
palavras novas e escrever algumas palavras simples. 
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c) No estágio logográfico, há o desenvolvimento do 
léxico logográfico com acesso direto da palavra 
escrita à memória semântica. 
d) No estágio alfabético, que se caracteriza pelo uso 
de sequências de letras e padrões de ortografia para 
reconhecer palavras visualmente, as relações entre 
grafemas são estabelecidas. 
 
23 - “A avaliação do comportamento vocal tem 
como objetivo básico oferecer um diagnóstico da 
função vocal e identificar os candidatos à 
disfonia.” Sobre esse tema, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) A descrição dos ajustes de trato vocal e do corpo 
empregados na produção da voz é um aspecto da 
avaliação que envolve medidas fonatórias e 
coordenação pneumofonoarticulatória. 
b) O prognóstico sobre a eficácia da terapia não faz 
parte da avaliação. 
c) A qualidade vocal é nossa avaliação perceptiva 
principal e relaciona-se à impressão total criada por 
uma voz, e embora a qualidade vocal varie de 
acordo com o contexto de fala e as condições físicas 
e psicológicas do indivíduo, há sempre um padrão 
básico de emissão que o identifica. 
d) A avaliação dos parâmetros vocais envolve 
alinhamento vertebral, posição da laringe no pescoço 
e participação do vestíbulo laríngeo na produção da 
voz. 
 
24 - Sobre a fenda triangular ântero-posterior é 
CORRETO afirmar que: 
a) Não se observam as constrições de vestíbulo, nem 
a hipercinesia do trato vocal e nem os sinais e 
sintomas da síndrome de tensão musculoesquelética. 
b) Apresenta-se como um fuso restrito à região 
anterior da glote. 
c) Está restrita à região da área respiratória da 
laringe. 
d) Geralmente há outras alterações associadas, como 
hiperconstrição do vestíbulo laríngeo como um todo, 
ou aproximação das pregas vestibulares. 
 
25 - Sobre a reabilitação fonoaudiológica após 
uma laringectomia total, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Para a restauração da comunicação oral do 
indivíduo após uma laringectomia total existem três 
possibilidades de fala alaríngea: o uso de vibradores 
laríngeos; o desenvolvimento da voz esofágica; ou o 
uso de uma prótese fonatória. 
b) O vibrador laríngeo é a melhor opção para o 
paciente submetido a uma laringectomia total 

clássica, constituindo-se no procedimento alternativo 
mais natural e eficaz da fonação. 
c) As tentativas de comunicação do paciente 
laringectomizado podem levar à produção de duas 
vozes, chamadas de bucal e faríngea, muito 
limitadas quanto à inteligibilidade e que devem ser 
reconhecidas e eliminadas em terapia. 
d) O som da voz esofágica é de qualidade rouca e 
frequência grave. 
 
26 - A emissão contínua em registro pulsátil, na 
expiração ou inspiração é uma técnica de terapia 
vocal chamada: 
a) Técnica de som basal. 
b) Técnica de sons vibrantes. 
c) Técnica de sons fricativos. 
d) Técnica de som hiperagudo. 
 
27 - No exame BERA, ondas I, III e V presentes 
em resposta ao clique de 80 dBNA com latências 
absolutas aumentadas, mantendo os valores dos 
intervalos interpicos dentro da normalidade são 
encontradas em pacientes com: 
a) Perda auditiva coclear de grau profundo. 
b) Alteração auditiva retrococlear. 
c) Sensibilidade auditiva periférica normal em 
agudos e com integridade funcional no nervo 
auditivo e via auditiva do tronco encefálico. 
d) Perda auditiva condutiva e com integridade 
funcional no nervo coclear e via auditiva do tronco 
encefálico. 
 
28 - Sobre as emissões otoacústicas (EOA) é 
CORRETO afirmar que: 
a) A presença das EOA evocadas demonstra que não 
há funcionalidade nas células ciliadas externas da 
cóclea. 
b) A ausência da EOA evocadas significa que há 
alteração das células ciliadas externas da cóclea. 
c) Na prática clínica, a presença das emissões 
otoacústicas evocadas transientes (EOAT) descarta a 
necessidade de realizar a pesquisa das emissões 
otoacústicas evocadas por produto distorção 
(EOAPD), demonstrando que não há alteração de 
células ciliadas externas. 
d) As EOAT são sons gerados pelas células ciliadas 
externas, evocadas por dois tons puros apresentados 
simultaneamente. 
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29 - A curva timpanométrica tipo B é uma curva: 
a) Normal, caracterizada por um pico de máxima 
admitância à baixa pressão no meato acústico 
externo (-100 a +50 daPa). 
b) Caracterizada por pico de máxima admitância, 
deslocado para pressão negativa, compatível com 
disfunções da tuba auditiva. 
c) Plana, caracterizada pela ausência de pico de 
máxima admitância; ocorre em casos de presença de 
líquido no espaço da orelha média. 
d) Com duplo pico de máxima admitância; ocorre 
em casos de presença de líquido no espaço da orelha 
média. 
 
30 - Nas perdas auditivas condutivas o gap aéreo-
ósseo é: 
a) Pequeno, não excedendo 10 dB. 
b) Significativo, mas não excede 70 dB. 
c) Pequeno, não excedendo 20 dB. 
d) Significativo, podendo chegar a 90 dB. 
 
 


