
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 1  

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C

A 

D 

Exemplo: 

 

  

FONOAUDIÓLOGO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 

 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: 

24 de março de 2019 

 

HORÁRIO: 

9h às 12h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

 

TEXTO 

 

O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a 1 
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre 2 

também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção. 3 
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho. 4 
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos 5 
de produção que não mais lhes pertencem. 6 

Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar 7 
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu 8 
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de 9 
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar 10 
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria 11 

única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o 12 
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de 13 

trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de 14 

produção/proletários. 15 

Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira 16 
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro - 17 
representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a 18 

sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não 19 
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria 20 

sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete, 21 
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de 22 
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar 23 
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja 24 

mais e mais acelerada). 25 

O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado 26 

de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte 27 
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da 28 
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por 29 
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não 30 
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de 31 

trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os 32 
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo 33 
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente 34 
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais, 35 
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a 36 

acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de 37 

trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim, 38 

impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e 39 
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário 40 
em que se insere.  41 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm
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01) No texto,  

 

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio 

da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento 

do capital para seus donos. 

(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de 

produtos que possibilitem distribuir os resultados do 

trabalho humano.  

(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo 

capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e 

significativa de todos os envolvidos na cadeia de 

produção. 

(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como  

parte importante do processo, com o objetivo de torná-

lo   um gestor livre de sua força de trabalho. 

 

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem 

usada no texto a expressa na alternativa 

 

(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos ressignificados por 

causa de seu sentido conotativo. 

(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a 

expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião 

sobre a problemática do capitalismo. 

(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do 

discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de 

vista definido e, a seguir, vale-se do processo 

referencial, com predomínio da linguagem denotativa. 

(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso 

contempla o emprego constante de palavras e 

expressões metafóricas para caracterizar as relações 

interpessoais. 

 

03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de 

produção” (L.1), o termo 

 

(A) “Da produção” (L.1). 

(B) “Dos produtores” (L.3). 

(C) “do dinheiro” (L.13). 

(D) “força de trabalho” (L.13/14). 

04) Com referência aos elementos linguísticos  que compõe 

o texto, é correto afirmar 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes 

pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador, 

proprietário do dinheiro e dos meios de produção, 

adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de 

vista morfológico. 

(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então 

alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja 

informação está centrada no nome.  

(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode 

ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo 

“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à 

norma culta do português. 

(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função 

substantiva. 

 

05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma 

em 

 

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as 

demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por 

“em que”, preservando a coerência textual. 

(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade. 

(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do 

objeto direto. 

(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade 

querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação 

antes do verbo “eliminar”.  

 

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa 

 

(A)  “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:” 

(L.27/28). 

(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões” 

(L.35). 

(C) “a ele são atrelados” (L.39). 

(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40). 

 

07) Há exemplo de linguagem figurada em 

 

(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a 

generalização da produção para a troca.” (L.1). 

(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao 

mercado” (L.7/8). 

(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto 

seja mais e mais acelerada” (L.24/25). 

(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos 

personagens” (L.38/39). 
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas 

com a finalidade de expressar  

 

(A) Ironia 

(B) crítica.  

(C) contestação. 

(D) concordância. 

 

09) Com referência ao texto, é correto afirmar 

 

(A) O vocábulo “trabalhadores” (L.5) tem função 

predicativa. 

(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação 

hipotética no futuro. 

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza 

“mercadoria. 

(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal. 

 

10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino 

ou feminino, é o da alternativa 

 

(A) “produtor” (L.7). 

(B) “capital” (L.21). 

(C) “personagens” (L.39). 

(D) “cenário” (L.40). 

 

11) Leia o trecho abaixo: 

 

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, 

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios 

no mercado.” (L.16/17). 

 

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é  

 

(A) introduzir oração conclusiva.  

(B) separar aposto em uma oração. 

(C) separar orações coordenadas assindéticas.   

(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração. 

 

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de 

 

(A) Adjunto adverbial de lugar. 

(B) Aposto. 

(C) Vocativo. 

(D) Predicativo. 

 

13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz 

primária de formação um 

 

(A) Adjetivo. 

(B) Verbo. 

(C) Substantivo. 

(D) Advérbio 

 

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal, 

pode ser substituída pela forma composta da alternativa 

 

(A) Tem levado. 

(B) Tinha levado. 

(C) Terá levado. 

(D) Teria levado. 

 

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é 

 

(A) ”também’ (L.3). 

(B) “então” (L.7). 

(C) “próprios” (L.17). 

(D) “assim” (L.10). 
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16) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 compete à direção 

estadual do Sistema Único de Saúde: 

 

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 

(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas 

do Sistema Único de Saúde. 

(C) Coordenar e participar na execução das ações de 

vigilância epidemiológica. 

(D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 

 

17) São atribuições do Ministério da Saúde sobre a política 

de alta complexidade/custos no SUS, exceto: 

 

(A) Controle, avaliação e auditoria dos serviços. 

(B) Definição de incorporação dos procedimentos a serem 

ofertados a população pelo SUS. 

(C) Financiamento das ações. 

(D) Definição de normas nacionais. 

 

18) Ao Sistema Único de Saúde não compete: 

 

(A) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 

(B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde. 

(C) Fiscalizar e Inspecionar alimentos, compreendido o seu 

controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo animal. 

(D) Participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI é 

correto afirmar: 

 

(A) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e 

hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e 

controle de doenças, constituindo um instrumento 

essencial de reorganização do modelo de atenção e da 

gestão do SUS, de alocação dos recursos e de 

explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas 

de governo. 

(B) Envolve as atividades de assistência ambulatorial, de 

vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de 

doenças, constituindo um instrumento essencial de 

reorganização do modelo de atenção e da gestão do 

SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do 

pacto estabelecido entre as três esferas de governo. 

(C) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e 

hospitalar, de epidemiologia e controle de doenças, 

constituindo um instrumento essencial de reorganização 

do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação 

dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido 

entre as três esferas de governo. 

(D) Envolve as atividades de assistência hospitalar, de 

vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de 

doenças, constituindo um instrumento essencial de 

reorganização do modelo de atenção e da gestão do 

SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do 

pacto estabelecido entre as três esferas de governo. 

 

20) De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 

2006 analise as alternativas a seguir: 

 

I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a Saúde 

do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna, Câncer de 

colo do útero e de mama. 

II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e 

articuladas pelas três instâncias federativas no sentido 

de reforçar o SUS como política de Estado mais do que 

política de governos; e de defender, vigorosamente, os 

princípios basilares dessa política pública, inscritos na 

Constituição Federal. 

III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância da 

participação e do controle social com o compromisso de 

apoio à sua qualificação. 
 

(A) Apenas a alternativa I está correta. 

(B) As alternativas I e II estão corretas. 

(C) As alternativas I e III estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

  LEGISLAÇÃO DO SUS                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Acerca do desenvolvimento do sistema auditivo, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A privação sensorial auditiva acarreta muitos problemas 

na comunicação e tem graves consequências na vida da 

criança, do jovem, do adulto, do idoso e de seus 

familiares, podendo afetar a vida social, emocional e 

familiar da pessoa que se vê desligada do mundo 

sonoro.  

(B) Os primeiros anos de vida representam a fase mais 

importante do desenvolvimento do bebê. Qualquer 

alteração auditiva deve ser diagnosticada antes dos três 

meses de vida. Quanto mais cedo for feita a intervenção, 

com métodos terapêuticos e recursos adequados, 

maiores as possibilidades de reabilitação. 

(C) A audição inicia-se após o 8º mês de gestação e 

desenvolve-se intensamente durante os primeiros anos 

de vida, sendo que a maturação das habilidades 

auditivas (atenção, localização, reconhecimento de sons, 

figura fundo, memória, compreensão) ocorre até os 15 

anos. 

(D) Bebês aprendem a produzir fonemas por tentativa e 

erro, ao ouvir e observar a pessoa que fala com eles. 

Para aprender a falar, é importante que o bebê e o seu 

interlocutor façam contato com o olhar. A duração do 

contato com o olhar é determinada pela criança ou pelo 

bebê e depende de sua idade. No início, devem durar 

alguns segundos.  

 

22) Acerca do desenvolvimento auditivo na fase pré-natal, 

analise as afirmações abaixo: 

 

I. O sistema auditivo se torna funcional, em regra, em 

torno da 25ª a 29ª semana de gestação. 

II. O córtex auditivo continua a se desenvolver nas 

semanas antes do nascimento e é interrompido quando 

do nascimento do bebê.  

III. No período neonatal o bebê prefere sons da fala e 

conseguem diferenciar a língua nativa materna de outras 

línguas. 

IV. Na vida intra- uterina o feto é capaz de conhecer a voz 

materna, músicas simples e sons comuns ao ambiente.  

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 

(B) Somente a afirmação II está incorreta. 

(C) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 

(D) Todas as afirmações estão corretas. 

 

 

 

 

 

23) Há próteses auditivas de diferentes modelos e com 

diferentes tecnologias. Nesse sentindo, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) A Retroauricular possui sua fixação dentro do canal 

auditivo ou concha, pode ter controle interno ou externo 

com botão de volume, programação e compartimento de 

pilha. 

(B) A Intracanal possui fixação em cima da orelha e existem 

diferentes tamanhos. Possui controles internos de 

programação e compartimento de pilha. Os 

compartimentos internos como botão de volume ou de 

programa e a chave liga/desliga podem ser encontrados 

em alguns modelos. 

(C) Microcanal é menor que o intracanal. Além do 

compartimento da pilha e controle interno, alguns 

modelos podem ter controle de programação. 

(D) Miniretroaudricular com tubo fino é uma prótese 

composta por uma caixa externa, de bolso, cinto ou 

lapela, contendo um microfone e amplificador com 

controles externos.  

 

24) O Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI): 

 

(A) substitui o ouvido humano, fazendo com que o usuário 

volte a ouvir todos os sons. 

(B) é um aparelho de surdez que serve para substituir a 

função da orelha externa, fazendo com que o usuário 

volte a ouvir todos os sons. 

(C) é um dispositivo eletrônico que tem como função 

ampliar os sons de maneira a permitir que o indivíduo 

usuário utilize seu resíduo auditivo de maneira 

funcional. 

(D) é um dispositivo eletrônico que funciona como um 

ouvido biônico.  

 

25) No processo de adaptação de aparelhos deve-se ter 

como objetivo o alcance de alguns pontos específicos, 

que são, EXCETO: 

 

(A) Satisfação do paciente. 

(B) Aumento do handicap auditivo. 

(C) Diminuição da incapacidade auditiva. 

(D) Uso da prótese propriamente dita.  

 

 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 8  

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

26) Acerca da perda auditiva, analise as afirmações abaixo: 

 

I. A perda auditiva sensorioneural é caracterizada pela 

diminuição parcial ou total da sensibilidade auditiva, e 

pode ser de origem congênita ou adquirida. 

II. A perda auditiva irreversível é aquela em que as 

alterações na orelha externa, interna e média mesmo que 

tratáveis com intervenção médica ou medicamentos 

deixam sequelas irreversíveis para a função auditiva. 

III. A perda auditiva neural ocorre quando o nervo auditivo 

não consegue enviar sinais ao cérebro.  

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) As afirmações I e II estão corretas. 

(B) Somente a afirmação II está incorreta. 

(C) Todas as afirmações estão corretas. 

(D) Todas as afirmações estão incorretas. 

 

27) Disfonia é um distúrbio de comunicação, caracterizado 

pela dificuldade na emissão vocal, apresentando um 

impedimento na produção natural da voz. As disfonias 

orgânicas são aquelas que apresentam uma alteração 

anatômica nas pregas vocais. Acerca dessas alterações 

anatômicas, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Pópilos: são tumores benignos nas pregas vocais, podem 

ter sua origem no mau uso da voz. Apresentam-se como 

lesões esbranquiçadas, em torno da borda livre na 

junção do terço médio de ambas as pregas vocais, que, 

ao entrarem em contato durante a fonação, assumem a 

silhueta de um "beijo". 

(B) Paralisia das pregas vocais: ocorre em virtude de uma 

lesão nervosa, pode atingir uma prega vocal ou ambas. 

Isso pode acontecer por alterações cerebrais, alterações 

cardíacas ou tumores.  

(C) Nódulos: é uma formação não cancerosa que se 

desenvolve nas pregas vocais podendo ser de origem 

alérgica, pelo uso excessivo e incorreto da voz, pelo 

hábito de fumar e em situações de sinusite, bronquite ou 

refluxo esofágico.  

(D) Cisto: é um tumor maligno que se localiza nas pregas 

vocais. Ocorre com maior frequência em fumantes.  

 

28) A voz é produzida quando o ar é expiratório e passa 

pelas pregas vocais. Em relação à fisiologia da voz, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) As pregas vocais são formadas por duas pragas ou 

músculos, formando o esfíncter glótico.  

(B) O aparelho fonador é composto por um conjunto de 

órgãos: pulmões, brônquios, e traqueia, que produzem o 

ar. 

(C) As cordas vocais estão localizadas na faringe, e 

produzem a energia da fala. 

(D) A faringe e as fossas nasais são responsáveis pela 

ressonância. 

 

29) Gagueira é um distúrbio na temporalização da fala que 

afeta a fluência e a comunicação. Alguns dos fatores 

que favorecem o aparecimento da gagueira, são, 

EXCETO: 

 

(A) Condições médicas: A gagueira pode ocorrer devido a 

um Acidente Vascular Cerebral, lesões intracranicanas, 

dentre outros fatores.  

(B) Fator social: Desde que haja pré-disposição orgânica, 

ocorre quando a criança está inserida num ambiente 

familiar ou escolar facilitador ao desencadeamento da 

gagueira. Quando um destes ambientes é muito agitado, 

ou é composto por pessoas que falam muito rápido por 

exemplo. 

(C) Ter um histórico familiar de gagueira. 

(D) Fator psicológico: está comprovado que problemas 

emocionais causam gagueira. 

 

30) Disartria é a dificuldade de articulação da fala causada 

por motivos neurológicos. A pessoa não consegue 

movimentar a boca da maneira correta para entoar as 

palavras, que não se formam. Diversas condições 

podem causar esse tipo de dano ou falha. Algumas delas 

são, EXCETO: 

 

(A) Traumatismo crânio encefálico. 

(B) Bruxismo. 

(C) Mal de Parkinson. 

(D) Hidrocefalia. 

 

31) Analise as afirmações abaixo: 

 

I. Disartria é definida como a dificuldade de utilizar os 

músculos da fala, ou então a fraqueza destes. Embora 

disartria pareça ser um problema de linguagem, é 

realmente um problema motor. Pode ser causada por 

danos no tronco cerebral ou às fibras nervosas que 

ligam a camada externa do cérebro (córtex cerebral) ao 

tronco cerebral. 

II. Apraxia é uma desordem da articulação da fala que 

resulta em perda da capacidade de posicionamento da 

musculatura da fala (Alteração no planejamento motor), 

a apraxia de fala é uma desordem única, que afeta a fala 

sem relação a outras modalidades linguísticas. 
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III. A Afasia é definida como alteração da comunicação 

adquirida por lesão neurológica, envolvendo as 

modalidades de produção e compreensão das linguagens 

oral e escrita. 

 

Marque a alternativa correta: 

(A) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

(B) Somente as afirmações II e III estão incorretas. 

(C) Todas as afirmações estão incorretas. 

(D) Todas as afirmações estão corretas. 

 

32) Analise as afirmações abaixo: 

 

I. Considera-se disartria o defeito na emissão dos sons, em 

que existe dificuldade na sua articulação e também na 

conexão de sílabas e palavras. Essa dificuldade é gerada 

por lesões do sistema nervoso central, geralmente dos 

centros bulbares que comandam o aparelho fonador. 

II. As disartrias espásticas apresentam-se com lesões 

cerebelares bilaterais ou generalizadas. As 

características clínicas são a aspereza da voz e uma 

monotonia no tom, com poucas variações de 

intensidade. 

III. A avaliação morfofuncional dos órgãos 

fonoarticulatórios pode ser feita por meio da fala, 

usando-se exame articulatório, nomeação espontânea de 

figuras e a leitura de um texto, e por meio da prosódia, 

que inclui fala espontânea e a leitura de frases isoladas. 

IV. Na avaliação da disartria, o tipo respiratório encontra-se 

inadequado. Entre os tipos mais observados, está a 

respiração abdominal. 

 

Marque a alternativa correta: 

(A) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

(B) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

(C) Somente as afirmações II e IV estão incorretas. 

(D) Todas as afirmações estão corretas. 

 

33) Os sintomas da disartria podem variar, a depender da 

causa subjacente e local afetado. São sinas/sintomas 

comuns, EXCETO:  

 

(A) Fala monótona e Babar. 

(B) Fala rápida e Voz com volume regular. 

(C) Voz rouca e/ou anasalada.  

(D) Dificuldade em mover a língua ou músculos faciais. 

 

 

 

 

 

34) João, 80 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral 

isquêmico no hemisfério esquerdo. Qual conduta mais 

adequada a ser tomada após a alta hospitalar de João? 

 

(A) Esclarecer para a família sobre as possíveis sequelas que 

João pode sofrer, como desorganização da linguagem e 

dificuldades motoras, seguido de encaminhamento para 

avaliação e reabilitação fonoaudiológica e 

fisioterápica.   

(B) Esclarecer para a família sobre as possíveis sequelas que 

João pode sofrer, como desorganização da linguagem e 

dificuldades motoras, ressaltando que devido à idade 

avançada, o tratamento com fonoaudiólogo se torna 

ineficaz. 

(C) Solicitar atendimento de terapia ocupacional e 

introdução imediata de comunicação alternativa. 

(D) Recomendar repouso absoluto e introdução imediata de 

comunicação alternativa.  

 

35) Ana Maria, professora de uma escola do município de 

Fortaleza dos Nogueiras/MA procurou um 

fonoaudiólogo relatando problemas na voz. Afirmou 

que costuma abusar muito de sua voz, seja falando alto 

para chamar atenção dos alunos, ou mesmo tentando se 

sobressair no ambiente barulhento da escola. 

  

A causa pelo mau uso vocal é denominada: 

(A) disfonia funcional. 

(B) disfonia na faringe. 

(C) disfunção temporomandibular. 

(D) disfonia mista. 

 

36) Analise as afirmações abaixo: 

 

I. Desvio fonético diz respeito à presença de alterações 

motoras que comprometem a articulação correta dos 

sons. 

II. Desvio fonológico caracteriza-se pela capacidade de 

produzir corretamente o som, mas sua emissão na fala 

apresenta dificuldades. 

III. Desvio fonético é a substituição dos sons da fala 

provocada pela alteração da discriminação auditiva. 

IV. Desvio fonológico caracteriza-se por uma fala 

espontânea ininteligível.  

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) As afirmações I e II estão corretas. 

(B) As afirmações III e IV estão corretas. 

(C) As afirmações I e IV estão corretas. 

(D) Todas as afirmações estão corretas. 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 10  

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

37) Joana é uma senhora de 79 anos que possui a fala lenta, 

pouco articulada e sem modulação, apresenta tremores 

nas mãos e no queixo, caminha bem devagar e 

cambaleante, tem alterações de equilíbrio, incontinência 

urinária, zumbido no ouvido, engasgo e tosse ao se 

alimentar, além de apresentar rigidez muscular em 

certos momentos. Esses sintomas são indicativos de 

doença neurológica em evolução denominada: 

 

(A) Disfunção temporomandibular. 

(B) Acidente Vascular Cerebral isquêmico 

(C) Alzheimer.  

(D) Parkinson. 

 

38) A respiração oral pode ter como consequências 

alterações no crescimento crânio-oro-facial, na fala, na 

alimentação, na postura corporal, na qualidade do sono 

e no desempenho da criança ao longo do dia.  As 

alterações de fala mais descritas nos respiradores orais 

são, EXCETO: 

 

(A) anteriorização da língua na produção dos fonemas 

linguodentais (t-d) 

(B) imprecisão nos fonemas bilabiais (p, b, m) e fricativos 

(f, v, s, z, ch, j). 

(C) sigmatismo frontal ou lateral. 

(D) desenvolvimento de bruxismo. 

 

39) João Marcos, sete anos, é autista e possui capacidade de 

formar sentenças muitas vezes complexas, mas não 

necessariamente garantindo sua compreensão. Essa 

alteração da linguagem se refere ao aspecto:  

 

(A) fonético da linguagem. 

(B) substancial da fala 

(C) pragmático da linguagem 

(D) sintético da linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) Em relação à gagueira, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) A gagueira do desenvolvimento só é considerada como 

um transtorno, quando a intensidade da perturbação 

incapacita de modo marcante a fluidez da fala. 

(B) Um dos parâmetros de avaliação da gagueira é a 

classificação quantitativa e qualitativa das disfluências. 

(C) Gagueira é um distúrbio na temporalização da fala que 

afeta a fluência e a comunicação. A temporalização 

significa o tempo de execução dos sons, sílabas, 

palavras e frases.  

(D) Comprovações científicas afirmam que a genética não 

pode ser considerada um fator/causa da gagueira.  

 


