PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA-SP
FONOAUDIÓLOGO
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total de questões

Nº QUESTOES
5
5
15
25

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver
falha, solicite a presença do fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE
no espaço indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, depois de concluído.
 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
-------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA/SP – FONOAUDIÓLOGO
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Língua Portuguesa

c) o Acesso à educação, medida pelas taxas de
alfabetização, escolaridade e o número de matrículas
efetuadas.
d)Nenhuma das alternativas.

1) A crônica é um gênero textual que fala do cotidiano e
da sociedade, mas também emprega a linguagem literária
para impactar o leitor. Então, pode se afirmar que a
crônica “Eu sei, mas não devia” usa a função de
linguagem:
a) Poética.
b) Metalinguística.
c) Apelativa.
d) Nenhuma das alternativas.

7) A divisão geoeconômica do país está dividida em três
grandes complexos regionais: o Centro-Sul, o Nordeste e
a Amazônia. O Nordeste divide-se em: Correlacione as
colunas:
(I ) A zona da mata
(II ) O Agreste
( III ) O Sertão
(IV ) O Meio-norte
( ) É uma área policultora, já que seus sítios cultivam
diversos alimentos e criam gado para a produção do leite,
queijo e manteiga.
( ) É a faixa litorânea de planícies que se estende do Rio
Grande do Norte até o sul da Bahia. As chuvas são intensas e
há duas estações bem definidas: o verão seco e o inverno
chuvoso.
( ) Abrange os estados do Piauí e o Maranhão. Do ponto de
vista natural, é uma sub-região entre o Sertão semiárido e a
Amazônia equatorial.
( ) A pecuária extensiva representa, até hoje, a principal
atividade das grandes propriedades do semiárido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)II, IV, I, III.
b)II,I, IV,III.
c)II,III, IV,I.
d)Nenhuma das alternativas.

2)Frase é qualquer enunciado com sentido completo.
Oração é uma frase que possui um verbo e período é
formado por uma ou mais orações. Período pode ser
simples ou composto. Indique abaixo a resposta
CORRETA
que apresenta um exemplo de período
simples.
a) Eu fui ao supermercado, depois eu voltei para casa.
b) Eu fui ao bar, depois eu voltei para casa e fui dormir.
c) Eu fui ao supermercado.
d) Nenhuma das alternativas.
3)Assinale os períodos cujos verbos destacados estão no
modo indicativo:
I. Todos os presentes na reunião entendem a importância da
preservação dos recursos naturais para as gerações futuras.
II. Nós nos preocupávamos com a desigualdade social no
país.
III. É importante que todos saibam sobre a importância da
ação do homem sobre a natureza.
IV. O voo fez duas escalas antes de chegar ao Brasil.
Estão CORRETAS:
a)Apenas IV.
b)Apenas I e II.
c)I, II e IV.
d)Nenhuma das alternativas.

8)De com a Lei complementar municipal nº 2040, de
17/12/02 de Guaíra- SP Artigo 11 Estágio probatório é o
período de três anos contados a partir da data de
nomeação do funcionário para o exercício de cargo
efetivo, durante o qual o funcionário será avaliado
anualmente (após 12 meses contados da nomeação) de
acordo com os seguintes critérios: § 2° – Fator Disciplina
– consiste em avaliar o comportamento ético do servidor
e à preocupação que demonstra em conhecer,
compreender e cumprir as normatizações do trabalho,
devendo os superiores hierárquicos do servidor atribuir
uma pontuação de 0 (zero) a 9 (nove) nos seguintes
requisitos: Identifique um desses requisitos:
a) Avaliar se o servidor é criativo, faz sugestões e críticas
construtivas para melhorar a qualidade dos serviços, adaptase, facilmente, a inovações no trabalho, atribuindo a
pontuação de 0 a 3 pontos.
b) Avaliar se o servidor cumpre as atribuições de seu cargo,
legislação vigente e não se nega a executá-las sob alegação
de que são incompatíveis com seu grau de conhecimento,
atribuindo a pontuação de 0 a 3 pontos.
c) Avaliar se o servidor organiza as tarefas e esmera-se na
execução, observando se prioridades, verificando se o
volume de trabalho produzido é proporcional à sua
complexidade, atribuindo a pontuação de 0 a 3 pontos.
d)Nenhuma das alternativas.

4) Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta
erros na construção das frases.
a) Tinha menos vontade. Que seja feliz. Que esteja atento.
b) A perda da mãe o abalou. Ainda não tinha chegado. .
c) A perca da mãe o abalou. Ainda não tinha chego.
d) Nenhuma das alternativas.
5) Muitos gramáticos afirmam que a língua falada é
diferente da língua escrita, que é mais formal e adequada
especialmente aos meios acadêmicos. Indique abaixo a
resposta CORRETA que apresenta as características da
fala.
a) A fala e a escrita não apresentam diferenças.
b) É mais objetiva, sintética, unilateral, evita a improvisação,
utiliza sinais de pontuação.
c) Utiliza-se de gestos, expressões, é espontânea, repetitiva e
redundante, requer a presença dos interlocutores.
d) Nenhuma das alternativas.
Conhecimentos Gerais
6)Sendo o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano um
dos indicadores socioeconômicos. Atualmente, o cálculo
do IDH leva em consideração a relação entre três
principais fatores: EXCETO:
a) a Renda Bruta per capita da população, que inclui a
produção de riquezas somada à remessa de divisas recebida
por um país ou território.
b) a Expectativa de Vida, referente à esperança de vida da
população ao nascer.

9)De acordo com a Lei Orgânica do Município de GuaíraSP: Complete a s lacunas do Artigo 7º)- São símbolos do
Município de Guaíra, o------------------------, a----------------, o ----------e outros que forem estabelecidos por Lei Municipal,
desde que, representativos de sua cultura e História.
a) o Brasão de Armas, a Bandeira, o Hino
b)o Hino, a Bandeira, o Selo.
c) o Brasão de Armas, a Bandeira ,o Selo
d)Nenhuma das alternativas.
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10)Conforme a Lei Orgânica do Município de Guaíra- SP:
Artigo 179)- As ações do Município, por meio de
programas e projetos na área da Promoção Social, serão
organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas
com base nos seguintes princípios: Analise as
afirmativas abaixo:
I - participação da comunidade.
II - integração das ações dos órgãos e entidades da
administração em geral, compatibilizando programas e
recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as
esferas municipal e estadual.
III- promoção e emancipação do assistido, visando sua
independência da ação assistencial.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I, III.
b)Apenas II, III.
c)Apenas I, II.
d)Nenhuma das alternativas.

13)Para a Compreensão da comunicação humana é saber
que a aquisição da linguagem tem vários níveis. Nos
primeiros anos de vida a criança apresenta a fase préverbal no desenvolvimento do pensamento e uma fase
pré-intelectual
no desenvolvimento
da
linguagem.
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a
algumas principais características do desenvolvimento
de linguagem de crianças de 18 a 24 meses:
a) Crescimento quantitativo de compreensão e produção de
palavras. Localiza fonte sonora indiretamente para cima.
Gosta de música. Compreende verbos que representam
ações concretas (dá, acabou, quer). Identifica objetos
familiares através de nomeação.
b) Iniciam-se sequências de três elementos, por ex.: "nenê
come pão" (fala telegráfica. Aponta gravura de objeto familiar
descrito por seu uso. Identifica objetos familiares pelo nome e
uso. Aponta cores primárias quando nomeadas (vermelho,
azul, amarelo...). Compreende o "Onde?” "Como?"
c) Surgimento de frases de dois elementos. Localiza fonte
sonora em todas as direções. Presta atenção e compreende
estórias. Identifica parte do corpo no outro. Inicia o uso de
frases simples.
d)Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos
11)A audição é a função sensorial que permite a normal
aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e a
produção da fala, compreendendo as habilidades
auditivas. Analise as afirmativas abaixo referente a
algumas habilidades auditivas:
I-Atenção Sonora: Habilidade para persistir em escutar sobre
um período de tempo.
II-Localização Sonora :Habilidade de localizar auditivamente a
fonte sonora.
III-Separação Binaural: Habilidade para integrar estímulos
incompletos apresentados simultaneamente ou alterados para
orelhas opostas.
IV-Figura-fundo Habilidade de identificar mensagem primária
na presença de sons competitivos.
V-Síntese Binaural :Habilidade para escutar com uma orelha
e ignorar a orelha oposta.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Somente I, III, IV.
b)Somente II,IV, V.
c)Somente I, II, IV.
d)Nenhuma das alternativas.

14) As Deformidades Craniofaciais são alterações
congênitas que envolvem a região do crânio e da face
destacando-se entre elas as lesões labiopalatais. A
classificação mais usada no Brasil é a classificação de
Spina baseada no forame incisivo do palato: Grupo I fissuras pré forame (lábio e labio-gengival), Grupo II fissuras transforame (labiopalatal), Grupo III - fissuras
pós-forame (palatal) e Grupo IV - fissuras raras da face
(fissuras faciais).Sobre as fissuras pré forame é
CORRETO afirmar:
a) São aquelas exclusivamente labiais (Unilateral, bilateral ou
mediana) que podem variar em grau, desde um simples
vermelhão até a fissura completa, com o comprometimento
do assoalho nasal até a arcada alveolar.
b) São as fendas palatinas em geral medianas, que podem se
situar apenas na úvula, se estender ao palato mole ou, como
é comum envolver o palato duro.
c)São as fissuras de maior gravidade, unilaterais ou bilaterais,
e atingem lábio, arcada alveolar o palato duro.
d)Nenhuma das alternativas.

12)As habilidades auditivas vão surgindo e se
interligando no dia a dia, à medida que a função auditiva
vai se desenvolvendo e as experiências auditivas vão
acontecendo, na rotina de vida da criança. O
desenvolvimento das habilidades auditivas requer que a
criança passe por etapas auditivas. Relacione as colunas
abaixo:
(I)Detecção auditiva:
(II) Discriminação auditiva:
(III) Reconhecimento auditivo:.
(IV) Compreensão auditiva:
( ) perceber a diferença entre dois ou mais sons, de acordo
com intensidade e frequência.
( ) entender os estímulos sonoros sem repeti-lo. Responder
perguntas, seguir instruções e recontar história.
( ) perceber a presença e a ausência de som.
( ) identificar o som, classificando e nomeando o que ouviu,
repetindo ou apontando o estímulo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)III, IV, II, I.
b)II, IV, I, III.
c)IV, I, II, III,
d)Nenhuma das alternativas.

15)Sobre as áreas de atuação do fonoaudiólogo em
relação a disfagia assinale a alternativa CORRETA sobre
as ações do fonoaudiólogo:
a) Promoção, prevenção, diagnóstico e reabilitação da função
auditiva e vestibular.
b) Prevenção, avaliação, diagnóstico, habilitação/ reabilitação
funcional da deglutição e gerenciamento dos distúrbios de
deglutição.
c) Estudo, pesquisa, prevenção, avaliação, diagnóstico,
desenvolvimento, habilitação, aperfeiçoamento e reabilitação
dos aspectos estruturais e funcionais das regiões orofacial e
cervical: sucção, mastigação, deglutição, respiração e fala.
d)Nenhuma das alternativas.
16) As disfonias são divididas em três grandes categorias
etiológica: disfonia orgânica, disfonia funcional e disfonia
organofuncional. Sobre disfonia organofuncional é
CORRETO afirmar:
a) É a alteração vocal decorrente de lesão estrutural benigna
secundária ao comportamento vocal inadequado ou alterado.
Geralmente, é uma disfonia funcional não tratada, ou seja,
por diversas circunstâncias a sobrecarga do aparelho fonador
acarreta uma lesão histológica benigna das pregas vocais.
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20)Conforme o Código de Ética da Fonoaudiologia
analise as afirmativas abaixo referente aos direitos do
fonoaudiólogo na relação com o cliente:
I- Contratualizar regras de atendimento, de acordo com a
legislação vigente.
II- Registrar em prontuário todos os atendimentos e
procedimentos fonoaudiológicos, assim como faltas
justificadas ou não, e desistência.
III- Informar ao cliente sua qualificação profissional, suas
responsabilidades, atribuições e funções quando solicitado.
IV- Interromper o atendimento, desde que por motivo
justificado.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)I, III, IV.
b)I,IV.
c)II, III.
d)Nenhuma das alternativas.

b) È a alteração vocal decorrente do próprio uso da voz, ou
seja, um distúrbio do comportamento vocal. Pode ter como
etiologia o uso incorreto da voz, inadaptações vocais e
alterações psicogênicas, que podem atuar de modo isolado
ou concomitante. Vale ressaltar que dentre as inadaptações
vocais, a presença de alterações estruturais mínimas (AEM),
as quais são variações da normalidade na laringe, podem
predispor a alterações vocais.
c) É a alteração vocal que independe do uso da voz, podendo
ser causada por diversos processos, com consequência
direta sobre a voz. Como exemplos, podemos citar alterações
vocais por carcinoma da laringe, doenças neurológicas,
inflamações ou infecções agudas relacionadas a gripes,
laringites e faringites.
d)Nenhuma das alternativas.
17)Assinale a alternativa que define características dos
principais distúrbios de fala e linguagem em crianças e
adolescentes referente ao transtorno fonológico:
a) Surgimento entre 2 e 3 anos. - Caracterizado por rupturas
(disfluências) na fala, como repetições de sons e sílabas,
bloqueios e prolongamentos. - Movimentos associados.
b) Podem-se observar atraso ou distúrbio no desenvolvimento
da linguagem. - A alteração pode ser na expressão e/ou
recepção da linguagem.
c) Ocorre um atraso na aquisição dos sons/fonemas da língua
ou aquisição desviante. - Produção atípica dos sons da fala,
omissões, substituições ou adições.
d)Nenhuma das alternativas.

21)Assinale a alternativa CORRETA referente a orelha
média:
a) É a proteção da membrana do tímpano, além de manter
um certo equilíbrio de temperatura e umidade necessários à
preservação da elasticidade da membrana.
b) Constitui o labirinto anterior. Trata-se de um órgão de cerca
de 9 mm de diâmetro com estrutura cônica composta por três
“tubos” paralelos que se afilam da base para o ápice. Têm
uma parede extremamente delgada e se dispõem em espiral,
em torno de um osso chamado columela ou modíolo, ao redor
do qual dão de duas e meia a três voltas.
c) Trata- se de uma “bolsa” preenchida por ar, comunica-se
com a nasofaringe através da tuba auditiva. Possui em seu
interior a cadeia ossicular, composta por: martelo (em contato
direto com a membrana timpânica); bigorna e estribo (em
contato coma cóclea através da janela oval).
d)Nenhuma das alternativas.

18) São algumas
atribuições do Fonoaudiólogo na
Atenção Domiciliar AD:EXCETO:
a) reabilitação de pessoas com deficiência permanente ou
transitória, que necessitem de atendimento contínuo, até
apresentar condições de frequentarem serviços de
reabilitação.
b) promover treinamento pré e pós-desospitalização para os
familiares e/ou cuidador dos usuários.
c) trabalhar em equipe multiprofissional e integrada à rede de
atenção à saúde.
d)Nenhuma das alternativas.

22) Sobre as patologias mais frequentes, que acometem
as estruturas da orelha interna e estão associadas a
perda auditiva de origem genética, congênita e ocorrendo
sozinha citando a Displasia de Mondini assinale a
alternativa CORRETA:
a) Caracteriza-se por mal formação da cóclea, que apresentase incompleta e achatada, associada a comprometimento do
nervo auditivo e dos canais semicirculares. Os autores
relatam variações em seus achados realizados nos ossos
temporais, podendo haver comprometimento uni ou bilateral.
b) É a mais comum mal formação da orelha interna,
caracterizada pela alteração no desenvolvimento da porção
membranosa da cóclea e do sáculo. A perda auditiva é neuro
sensorial, podendo haver preservação da audição em graves,
devido ao maior comprometimento da porção basal da cóclea,
responsável pela audição em agudos.
c) Apresenta herança autossômica recessiva, embora tenha
também já sido descrita como de herança autossômica
dominante com penetrância incompleta e expressão clínica
variada. A perda auditiva é neuro sensorial de grau variado,
geralmente mais acentuada em agudos, podendo ser
progressiva.
d)Nenhuma das alternativas.

19) De acordo com o Código de Ética da Fonoaudiologia
são princípios gerais éticos e bioéticos adotados pela
Fonoaudiologia , identifique a alternativa CORRETA que
define três princípios:
a) I – Respeito à dignidade humana e aos direitos humanos. II
– Exercício da atividade buscando maximizar os benefícios e
minimizar os danos aos clientes, à coletividade e ao
ecossistema. III – Respeito à autonomia do cliente e, nas
relações de trabalho, do profissional.
b)I – Exercer a atividade profissional sem ser discriminado. II
– Exercer a atividade profissional com ampla autonomia e
liberdade de convicção. III – Avaliar, solicitar e realizar
exame, diagnóstico, tratamento e pesquisa; emitir declaração,
parecer, atestado, laudo e relatório.
o
c) I – Conhecer, observar e cumprir a Lei n 6.965/1981, o
o
Decreto n 87.218/1982, o Código de Ética, bem como as
determinações e normas emanadas do Sistema de Conselhos
de Fonoaudiologia. II – Atender às convocações e cumprir as
determinações e normas emanadas do Sistema de Conselhos
de Fonoaudiologia. III – Exercer a atividade de forma plena,
utilizando-se dos conhecimentos e recursos necessários, para
promover o bem-estar do cliente e da coletividade e respeitar
o ecossistema.
d)Nenhuma das alternativas.

23) A Avaliação Audiológica Completa consiste na
realização de todos os procedimentos necessários e
possíveis de serem aplicados a um indivíduo que se
pretenda avaliar, do ponto de vista da investigação sobre
suas habilidades auditivas. Os métodos de avaliação
dividem-se basicamente em dois grandes grupos: os
Métodos Objetivos e Subjetivos. Com base nessa
proposição assinale a alternativa CORRETA sobre
Timpanometria:
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a) O indivíduo é solicitado a repetir vocábulos dissílabos e
monossílabos em cada um das orelhas em intensidade préestabelecida, isto é, 40 dBNS (nível de sensação, portanto
acima da média dos limiares das frequências da fala), a fim
de ser estabelecido o percentual de seu reconhecimento de
fala, que será significativamente diferente entre indivíduos
com patologias de etiologia diversa.
b) Será realizada para pesquisa dos limiares de audibilidade
por via aérea (através do uso de fones de orelha ou altofalantes), e por via óssea (através do uso de uma haste com
vibrador ósseo). Entende-se por limiar auditivo o valor da
intensidade em dB (decibel), na qual o indivíduo testado
responde a 50 % dos estímulos apresentados, sendo que
este seria seu limiar para uma determinada frequência.
c) Objetiva colher informações a respeito da mobilidade da
membrana timpânica será registrada em um gráfico cujo eixo
das abcissas indica a variação da pressão imposta à esta,
através da sonda instalada na entrada do M.A.E., e no eixo
das ordenadas o valor da complacência (facilidade que um
determinado meio oferece à passagem do som) atingida,
quando da passagem do tom de prova, geralmente 220Hz,
pela membrana.
d)Nenhuma das alternativas.

b) Ausência de suporte social, relações inadequadas no
trabalho e em casa.
c) A progressão da perda auditiva decorrente da exposição
crônica é maior nos primeiros 10 a 15 anos e tende a diminuir
com a piora dos limiares.
d)Nenhuma das alternativas.

24) As próteses auditivas acústicas que também podem
ser denominadas de aparelhos de amplificação sonora
individual ou aparelhos auditivos, são opções para o
tratamento dos diferentes tipos de perda auditiva e
podem ser usadas em bebês de poucos meses de idade
até idosos. Referente a prótese implantável de condução
óssea assinale a alternativa CORRETA:
a) Indicada para casos de surdez por condução e mistas para
crianças a partir de três anos de idade e adultos, para quem
possua malformações do canal do ouvido e do ouvido médio,
otites crônicas ou surdez total em um só ouvido.
Trata-se de um sistema que possibilita a percepção do som
diretamente no ouvido interno a cóclea, por vibração, através
do osso do crânio, quando o ouvido externo e o médio estão
bloqueados e não permitem que os sinais elétricos sejam
discriminados como som pelo cérebro.
b) Indicada para maiores de 18 anos em casos selecionados
pode ser implantado em crianças , em pacientes que já
usaram aparelhos de audição e não se adaptaram por causas
diversas, para quem possui malformações de orelha externa
ou média e quem tenha perda auditiva bilateral e estável nos
últimos dois anos (perda auditiva neurossensorial moderada a
severa, perda auditiva de condução e perda mista). É um
aparelho semi-implantável. Estimula diretamente os pequenos
ossos do ouvido médio ou diretamente o ouvido interno, caso
o aparelho seja acoplado na cóclea.
c) Indicado para surdez neurossensorial, de condução ou
mista, é um sistema totalmente implantável do tipo
eletromagnético. Implantado embaixo da pele (torna-se
invisível pelo lado de fora), o aparelho é composto por um
microfone que capta o som, um processador de som e um
transdutor que conduz o som para os pequenos ossos da
audição vibrando-os de forma semelhante ao processamento
normal da audição. O microfone também é implantado
embaixo da pele e não é perceptível.
d)Nenhuma das alternativas.
25) Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair) é a perda
provocada pela exposição por tempo prolongado ao
ruído. Assinale a alternativa CORRETA sobre uma das
principais características da Pair:
a) Sobrecarga qualitativa , conteúdo da tarefa muito limitado;
ausência de variações no trabalho; baixa demanda de
criatividade; poucas oportunidades de interação social.
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