
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: FONOAUDIÓLOGO  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. “As moças salvaram-se, fugindo do incêndio”. O verbo grafado torna o sujeito agente e paciente 
da ação, logo sua voz verbal é: 

 
(A) Voz ativa 
(B) Voz passiva. 
(C) Voz reflexiva. 
(D) Voz passiva sintética.  
 
QUESTÃO 02. “Duas casas maravilhosas foram demolidas na rua em que moro.”. A concordância nominal é o 

acordo entre o substantivo e seus modificadores.  Assinale a alternativa que apresenta apenas 
modificadores do substantivo “casas” na frase acima: 

 
(A) Duas – maravilhosas. 
(B) Duas – foram. 
(C) Maravilhosas – foram. 
(D) Duas – rua.  
 
QUESTÃO 03. Relativo aos modos verbais correspondentes analise:  
 
I. Exprime uma ordem, expressa um pedido. 
II. Exprime um fato certo, concreto. 
III. Exprime um fato hipotético, duvidoso. 
 
(A) Indicativo – subjuntivo – imperativo. 
(B) Imperativo – subjuntivo – indicativo. 
(C) Imperativo – indicativo – subjuntivo.  
(D) Subjuntivo – indicativo – imperativo.  
 
QUESTÃO 04. Assinale a oração que faz uso incorreto da crase: 
  
(A) Fui à cidade de Campinas visitar alguns amigos. 
(B) Daniel tratou muito bem à todos os presentes. 
(C) Referia-se às duas meninas de ontem. 
(D) Mário saiu às escondidas pelo quintal. 
 
QUESTÃO 05. Assinale a oração que faz uso incorreto da crase: 
 
(A) Os papeis da matrícula do meu novo curso estão sobre à mesa do escritório.  
(B) À noite, gostaria que você fosse embora comigo, pois tenho medo de ir sozinha.  
(C) Fui à farmácia comprar analgésicos para minha filha que reclama de dor desde semana passada.   
(D) Irei à Paraíba de Suassuna, visitar a famosa Igreja do Carmo.  
 
QUESTÃO 06. Analise, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico: 
 

I. O acento não permanece mais em ditongos terminados em “ei” e “oi”, nas palavras oxítonas e 
monossilábicas tônicos de som aberto.  

II. Perderam o acento circunflexo as paroxítonas com “o” fechado na sílaba tônica.  
III. Não se usa hífen em locuções de qualquer tipo, com as seguintes exceções: água-viva, arco-da-velha e cor-

de-rosa. 
 

Das afirmativas acima: 
 

(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas o item II está correto.  



QUESTÃO 07. Não há locução adverbial em: 
 
(A) Com certeza, ele se arrependerá.  
(B) Maria pratica exercícios físicos fielmente aos sábados.   
(C) As mulheres são guerreiras e realizam a tarefa com humildade. 
(D) Sem dúvida é a melhor feijoada que já provei desde minha passagem por São Paulo.  
 
QUESTÃO 08. “Árabe” e “público” são acentuados porque:  
 
(A) São palavras proparoxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  
(B) São palavras oxítonas, pois possuem vogais “a” e “u” semiabertas. 
(C) Não possuem mais acentos segundo a nova reforma ortográfica. 
(D) São palavras paroxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  
 
QUESTÃO 09. “O avião caiu sobre as casas de Guarulhos.” 
 
O verbo grifado é: 
 
(A) Transitivo direto. 
(B) Transitivo indireto. 
(C) Intransitivo. 
(D) De ligação. 
 
QUESTÃO 10. Um pronome mal utilizado às vezes pode expressar redundância. Assinale a oração em que isso 

ocorre:  
 
(A) Fume o cigarro e jogue-o no lixo! 
(B) Este livro que está com você é meu, devolva-me, por favor.  
(C) Deixe-me sozinha, não estou bem, não quero conversar.  
(D) A ginasta machucou o seu braço, numa grande competição nacional.  
 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Qual o domínio da função abaixo? 

𝐽(𝑘) =
𝑒4

64 − 𝑘6
 

(A) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ −32} 
(B) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±8} 
(C) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±2}  
(D) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±1} 
 
QUESTÃO 12. Qual o valor de “P” na equação abaixo?  

−0,7𝑃2 = −0,49𝑃 
(A) 0,7 
(B) -7 
(C) 7 
(D) 0,21 
 
QUESTÃO 13. Qual o determinante da matriz abaixo 

det 𝑀 = [
−5 4
2,5 −2

] = ? 

(A) 1 
(B) -2 
(C) 2 
(D) 0 
 
  



QUESTÃO 14. Qual o valor da função T(S(2)) se S = 1/t³ e T = 2t 
 
(A) 1/9 
(B) 1/4 
(C) 9 
(D) 27 
 
QUESTÃO 15. Qual o conjunto imagem da função abaixo? 
 

𝑦 =
1

𝑥
 

(A) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≤ 0 } 
(B) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 > 0} 
(C) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≥ 0}  
(D) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≠ 0} 
 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Assinale o primeiro nome dado ao município de Constantina (RS).  
 
(A) Benjamin Constant. 
(B) Taquaruçu. 
(C) João Pessoa. 
(D) Florianópolis.  
 
QUESTÃO 17. Assinale a alternativa que responda corretamente ao período de duração da Revolução 

Farroupilha: 
 
(A) (1990-1910). 
(B) (1850-1860). 
(C) (1835-1845). 
(D) (1837-1843).  
 
QUESTÃO 18. O lema localizado no brasão da bandeira do estado do Rio Grande do Sul é: 
 
(A) Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
(B) Libertas quae sera tamen. 
(C) Non dvcor dvco.  
(D) Liberdade, Igualdade e Humanidade.  
 
QUESTÃO 19. Complete a lacuna correspondente ao Hino do Rio Grande do Sul.  
 
“Mas não basta pra ser livre, ser forte, __________ e bravo, povo que não tem virtude acaba por ser 

escravo.” 
 
(A) Valente. 
(B) Destemido. 
(C) Audaz.  
(D) Aguerrido.  
 
  



QUESTÃO 20. Levou o prêmio Oscar 2016 de melhor filme: 
 
(A) "Mad Max: Estrada da fúria" 
(B) "Perdido em Marte" 
(C) "O regresso" 
(D) "Spotlight: Segredos revelados" 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

 
QUESTÃO 21. O ceceio anterior corresponde a uma distorção da fala caracterizada pela colocação da língua 

entre os dentes da frente durante a produção dos sons de: 
 

(A) /s/ e /z/. 
(B) /c/ e /z/. 
(C) /s/ e /x/. 
(D) /x/ e /c/. 
 
QUESTÃO 22. A Disfunção Temporomandibular (DTM) pode estar relacionada a diversos fatores, exceto: 

 
(A) Alterações dentárias (perdas ou desgastes dos dentes, dentaduras mal adaptadas). 
(B) Mastigação bilateral. 
(C) Lesões causadas por traumas ou degeneração da ATM. 
(D) Tensões musculares causadas por fatores psicológicos como stress e ansiedade. 
 
QUESTÃO 23. A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono é definida como uma obstrução da passagem de ar 

durante o sono, com duração que pode variar entre: 
 

(A) 30 e 45 segundos. 
(B) 20 e 30 segundos. 
(C) 10 e 20 segundos. 
(D) 3 e 15 segundos. 
 
QUESTÃO 24. Para identificação de um indivíduo que respira pela boca, podemos encontrar um ou mais dos 
sintomas a seguir: 
 
I. Nariz sempre obstruído; boca aberta. 
II. Lábios ressecados; língua volumosa, rebaixada e projetada para frente. 
III. Olheiras; bochechas caídas; respiração ruidosa; ronco. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 25. A manutenção da boca aberta em respiradores orais pode causar: 

 
(A) Lábios secos e rachados com alteração de cor; respiração longa e lenta. 
(B) Músculos dos lábios, bochechas, mandíbula e língua com pouca força e movimentação aumentada. 
(C) A posição da língua dentro da boca passa a ser mais anteriorizada e rebaixada; mudanças na estética e na 

posição dos dentes (encaixe inadequado dos dentes). 
(D) Face encurtada; palato largo e/ou profundo. 
 
  



QUESTÃO 26. É comum em crianças respiradoras orais a história de gripes, infecções no nariz, garganta e otites 
constantes. Esta associação pode levar à: 
 

(A) Perda auditiva. 
(B) Pneumonias recorrentes. 
(C) Disfonias organofuncionais quando adulto. 
(D) Indicação de retirada das amígdalas. 
 
QUESTÃO 27. “Entre as doenças que envolvem o sistema nervoso central na AIDS, a ______________________ 

é a afecção oportunista que mais causa dano auditivo aos pacientes, podendo haver concomitante 
acometimento do sistema vestibular.” Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 
(A) Citomegalovirose. 
(B) Infecção por herpes zoster. 
(C) Aspergilose. 
(D) Toxoplasmose. 
 
QUESTÃO 28. Em bebês, a cirurgia de correção do frênulo costuma ser indicada quando o frênulo da língua 

limita sua movimentação e dificulta a amamentação. Em crianças maiores, a indicação é feita quando 
possíveis distorções na fala causadas pela limitação da elevação da ponta de língua em especial na produção 
dom som do: 
 

(A) “S” e do “Z”. 
(B) “L” e do “R”. 
(C) “C” e do “X”. 
(D) “M” e do “N”. 
 
QUESTÃO 29. Sob o impacto de ondas sonoras sucessivas a membrana timpânica vibra no seu todo, deslocando-

se para dentro e para fora da orelha média (fases de compressão e de rarefação), como um pistão, 
juntamente com o cabo do martelo, ao qual está intimamente fixado. Somente: 
 

(A) 35 mm2 de 65 mm2 da área entram em vibração. 
(B) 45 mm2 de 75 mm2 da área entram em vibração. 
(C) 55 mm2 de 85 mm2 da área entram em vibração. 
(D) 65 mm2 de 95 mm2 da área entram em vibração. 
 
QUESTÃO 30. A amplificação global da pressão transmitida da membrana do tímpano até a platina do estribo é 

de 22 vezes, correspondendo a 27-35 dB. Portanto, a adaptação da impedância entre o meio aéreo e a cóclea 
é indispensável à boa transmissão sonora. Sem este mecanismo de adaptação de impedâncias, haveria uma 
perda auditiva de aproximadamente: 
 

(A) 10 dB. 
(B) 20 dB. 
(C) 30 dB. 
(D) 40 dB. 
 
  



QUESTÃO 31. Com relação à Transdução mecanoelétrica nas células ciliadas externas do ouvido, responda 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) nas afirmativas e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 
I. (__) As vibrações mecânicas da membrana basilar e órgão de Corti provocadas pelas vibrações da perilinfa 

causa a deflexão mecânica do feixe de estereocílios, que se deflete como um todo, devido às conexões 
laterais existentes entre cada estereocílio e pelo fato da base ser mais estreita em relação ao corpo.  

II. (__) As conexões laterais permitem que a pressão aplicada a um estereocílio seja aplicada ao cílio vizinho. 
Há também uma conexão (“tip link”) que une a extremidade de um estereocílio ao vizinho mais alto e se 
acredita que aí exista um canal iônico de transdução.  

III. (__) No repouso este canal oscila entre aberto e fechado, mas fica aberto a maior parte do tempo. Se o feixe 
é defletido, cada estereocílio desliza sobre o vizinho, fazendo com que o tip link (conexão) seja encurtado, 
fechando o canal de transdução e permitindo o efluxo de cálcio e principalmente potássio, despolarizando 
a membrana celular. 

 
(A) V – V – F. 
(B) V – F – V. 
(C) F – F – V. 
(D) F – V – F. 
 
QUESTÃO 32. “_______________________: é a maior parte do núcleo coclear. Rica inervação aferente 

ascendente e algumas descendentes provenientes dos centros superiores (complexo olivar superior e 
cerebelo). Algumas aferências são inibitórias e parecem melhorar a seletividade.  
_________________________: aferências do nervo auditivo e centrais. Eferência para a estria auditiva 
intermediária e núcleos contralaterais do lemnisco lateral e colículo inferior. 
_______________________: Algumas células do núcleo dorsal respondem à orelha contralateral e 
associadas a uma excitação ipsilateral podem inibir ou estimular um estímulo contralateral. Esse núcleo 
também tem função localizatória do som no eixo vertical.” Completa corretamente as lacunas do texto sobre 
os Núcleos Cocleares a alternativa: 

 
As lacunas são respectivamente preenchidas com: 

 
(A) Núcleo posteroventral; Núcleo anteroventral; Núcleo dorsal. 
(B) Núcleo posteroventral; Núcleo dorsal; Núcleo anteroventral. 
(C) Núcleo anteroventral; Núcleo posteroventral; Núcleo dorsal. 
(D) Núcleo anteroventral; Núcleo dorsal; Núcleo posteroventral. 
 
QUESTÃO 33. As meningites e encefalites bacterianas e fúngicas podem levar a perdas auditivas uni ou bilaterais 

de grau profundo. Déficits auditivos sutis também podem ocorrer, o que justifica a avaliação auditiva de 
pacientes que não têm perda auditiva aparente após meningite bacteriana. Os patógenos mais comuns das 
meningites bacterianas em crianças e adultos jovens são:  
 

(A) Streptococcus pneumoniae (47%), Streptococcus do grupo B (25%) e Neisseria meningitidis  (12%). 
(B) Streptococcus pneumoniae (47%),  Neisseria meningitidis  (25%) e Streptococcus do grupo B  (12%). 
(C) Neisseria meningitidis (47%), Streptococcus do grupo B (25%) e Streptococcus pneumoniae  (12%). 
(D) Neisseria meningitidis (47%), Streptococcus pneumoniae (25%) e Streptococcus do grupo B  (12%). 
 
QUESTÃO 34. Para a classificação das perdas auditivas quanto ao grau, no Brasil ainda existe certa divergência 

sobre qual seria a mais adequada, devido à existência de diversas classificações; entretanto, a maioria 
considera a média de tons puros dos limiares de via aérea entre: 
 

(A) 5.000, 8.000 e 12.000 Hz. 
(B) 3.000, 5.000 e 8.000 Hz. 
(C) 1.000, 3.000 e 5.000 Hz. 
(D) 500, 1.000 e 2.000 Hz. 
 
  



QUESTÃO 35. Com relação à classificação da perda auditiva de acordo com o grau, classificamos perda auditiva 
de grau leve a média tonal: 

 

(A) ≤ 15 dBNA. 
(B) 16 - 25 dBNA. 
(C) 26 - 40 dBNA. 
(D) 41 - 65 dBNA. 
 

QUESTÃO 36. Com relação à Classificação do timpanograma, considera-se baixa mobilidade do sistema tímpano-
ossicular, o tipo de curva: 

 

(A) Tipo Ar. 
(B) Tipo C. 
(C) Tipo B. 
(D) Tipo Ad. 
 

QUESTÃO 37. Timpanometria, medida da complacência estática, pesquisa do reflexo acústico, são classificados 
pelo Conselho Federal/Regionais de Fonoaudiologia como procedimentos de: 

 

(A) Medidas de imitância acústica. 
(B) Prova de função tubária. 
(C) Pesquisa do fenômeno de Túlio/ fenômeno de Hennebert. 
(D) Resposta auditiva de estado estável (RAEE). 
 

QUESTÃO 38. A linguagem não é pois uma função ou capacidade estanque, estando relacionada e dependente 
de outros tipos de função que incluem a AUDIÇÃO, VISÃO, ATENÇÃO e mesmo a MEMÓRIA, não esquecendo 
a função MOTORA, necessária para a produção dos sons, que se constituem em palavras, as quais são 
agrupadas em frases com determinado sentido ou significado. Assim, no processo da LINGUAGEM podemos 
considerar:  

 

I. A Fonética, que constitui o processo que governa a produção e percepção dos SONS falados. 
II. A Fonologia, conjunto de regras específicas da linguagem, através das quais os SONS são representados e 

manipulados, permitindo a construção de palavras. 
III. A Sintaxe, que permite atribuir um significado às palavras ou nomes. 
IV. A Semântica, que permite utilizar as palavras, já com um conhecimento do seu significado e assim construir 

frases. 
 

(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 39. Para Vygotsky, o desenvolvimento da fala segue o curso das demais operações mentais, as quais 
ocorrem em quatro estágios. Com relação a esses estágios é incorreto afirmar:  

 

(A) Estágio natural ou primitivo, que corresponde à fala pré-intelectual e ao pensamento pré-verbal. 
(B) Estágio do crescimento exterior. 
(C) Estágio da psicologia ingênua, no qual acontece o exercício da inteligência prática em virtude da experiência 

da criança com as propriedades físicas do seu corpo e dos objetos que a circundam. 
(D) Estágio das operações com signos exteriores usados como auxiliares na solução de problemas, caracterizado 

pela fala egocêntrica. 
 

QUESTÃO 40. Caracterizada por uma desintegração íngreme da linguagem, que decorre de danos cerebrais 
originados por fatores como traumatismo, intoxicações e ou por fatores endógenos ao organismo do 
indivíduo, como tumores ou acidentes vasculares cerebrais variados e aneurisma: 

 
(A) Gagueira. 
(B) Afasia. 
(C) Disfasia. 
(D) Dislexia. 


