CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE
CABECEIRA GRANDE – MG
Nível Superior
Cargo
Fonoaudiólogo
LEIA COM ATENÇÃO!
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado
pelos fiscais da sala.
02. Autorizado o início da prova, verifique se o caderno contém 30 (trinta) questões.
Se não estiver completo, comunique ao fiscal.
03. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando 4 (quatro) opções de
resposta e uma única alternativa correta.
04. Ao receber a folha de respostas, confira o seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
05. O tempo de prova será de 3 (três) horas. Este tempo compreende a assinatura
e a transcrição para a Folha de Respostas.
06. A última folha deste caderno é destacável e o candidato pode levá-la como
anotação das respostas. Assinale as respostas primeiramente no corpo da prova,
só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
07. O preenchimento da folha de respostas deve ser feito apenas com caneta
esferográfica preta ou azul. Faça as marcas apenas no campo designado. A
marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
08. A folha de resposta não será substituída (item 8.18.3 do edital), portanto não
risque, amasse, dobre ou suje sua folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação
(prova).

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
O texto a seguir é um fragmento do romance A menina morta (1954), em que se vê o escravo
José Carapina terminar de fazer o pequeno caixão da sinhazinha que morrera.
“Estava pronto o pequeno esquife, e a mucama poderia vir agora, para esconder as tábuas
debaixo do cetim tão bonito, com os reflexos prateados e azuis. Contudo era preciso levá-lo, e o
carpinteiro colocou-o sobre os ombros, como se fosse uma cruz, e atravessou o grande
quadrado, muito curvo, penosamente, esmagado pelo peso enorme, acima de suas forças...”.
Marque a alternativa que completa CORRETAMENTE a sentença a seguir.
O romancista aborda a dor do escravo, que tinha muita dedicação à menina morta. A linguagem
conotativa expressa tal sofrimento ao
(A)
(B)
(C)
(D)

evidenciar a habilidade com que o carapina fez o esquife.
tratar o peso do caixão como acima das forças do carpinteiro.
acentuar a grande dimensão do espaço percorrido pelo escravo.
dissimular a crueza das tábuas com os ornatos de cetim.

QUESTÃO 02
Leia o trecho transcrito de uma obra de Monteiro Lobato e atente para sua pontuação.
“Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no Sítio do
Picapau Amarelo, em companhia de Narizinho, do Marquês de Rabicó, do Visconde de Sabugosa e da
Emília. E tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós; Narizinho, a mais
galante das primas; Emília, a mais maluquinha de todas as bonecas; o Marquês de Rabicó, o mais rabicó
de todos os marqueses; e o Visconde de Sabugosa, o mais „cômodo‟ de todos os viscondes. E havia ainda
a tia Nastácia, a melhor quituteira deste e de todos os mundos que EXISTEM.”
(LOBATO, Monteiro. O Saci. In: Obra infantil completa. S. Paulo: Brasiliense, 1982, p.199)

Veja outras possibilidades de pontuação nas seguintes passagens.
I.
II.
III.
IV.

E tinha de ser assim mesmo; porque Dona Benta era a melhor das vovós.
O Marquês de Rabicó; o mais rabicó de todos os marqueses.
Emília – a mais maluquinha de todas as bonecas.
E havia ainda a tia Nastácia: a melhor quituteira deste e de todos os mundos que existem.

Marque a alternativa que apresenta as passagens onde a pontuação foi substituída
CORRETAMENTE.
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III.
II e IV.
III e IV.
I e II.

QUESTÃO 03
Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto a seguir quanto ao
emprego do sinal indicativo de crase.
"A casa está situada na rodovia RJ-151, ____ duas horas da capital, com o Rio Preto correndo
paralelo pela sua esquerda. As árvores copadas de grande porte são obstáculo ____ uma visão perfeita
da casa-sede. Próximas ao curral, na lateral direita, ficam enfileiradas espécies arbóreas frondosas de
porte avantajado, semelhantes ____ europeias, formando uma grande área sombreada, com área especial
para andar ____ cavalo".
(<http://www.institutocidadeviva.org.br/inventarios/sistema/wpcontent/uploads/2008/05/15_faz-santana_f15.pdf> Acesso em 01 nov. 2017- Adaptado)

(A)
(B)
(C)
(D)

a - a - as - à
à - à - às - à
à - à - as – a
a - a - às - a

QUESTÃO 04
Leia o texto de Vinicius de Moraes.
TEU NOME
Teu nome, Maria Lúcia
Tem qualquer coisa que afaga
Como uma lua macia
Brilhando à flor de uma vaga.
Parece um mar que marulha
De manso sobre uma praia
Tem o palor que irradia
A estrela quando desmaia
É um doce nome de filha
É um belo nome de amada
Lembra um pedaço de ilha
Surgindo de madrugada.
Tem um cheirinho de murta
E é suave como a pelúcia
É acorde que nunca finda
É coisa por demais linda
Teu nome, Maria Lúcia...
As afirmações abaixo estabelecem características de alguns gêneros textuais. Marque a
alternativa que corresponde ao gênero enfatizado no texto de Vinicius.
(A) Exemplifica o gênero poético, escrito em versos, numa linguagem sonora, capaz de
transmitir emoções.
(B) Insere-se na categoria de soneto, por apresentar uma estrutura rígida, com métrica e
rimas.
(C) Pertence ao gênero descritivo e injuntivo, uma vez que seu propósito é apresentar
objetivamente qualidades de alguém.
(D) Identifica-se como canção por possuir em sua estrutura um refrão, ou seja, parte da letra
que se repete várias vezes ao longo do texto.
QUESTÃO 05
Leia um fragmento do conto “Um escritor nasce e morre”, de Carlos Drummond de Andrade.
“É verdade que Turmalinas me compreendia pouco, e eu a compreendia menos. Meus
requintes espasmódicos eram um pouco estranhos a uma terra em que a hematita calçava as
ruas, dando às almas uma rigidez triste.”
Embora o conto seja um gênero fictício, essa passagem corresponde a aspectos autobiográficos.
Percebe-se que o excerto faz uma intratextualidade, ou seja, intertextualidade com a própria
poesia do autor. Marque a alternativa CORRETA, cujos versos comprovam isso.
(A) “Casas entre bananeiras / mulheres entre laranjeiras / pomar amor cantar / Um homem vai
devagar. / Um cachorro vai devagar. / Um burro vai devagar. / Devagar... as janelas
olham. / Eta vida besta, meu Deus.” (“Cidadezinha qualquer”).
(B) “No deserto de Itabira / a sombra de meu pai/ tomou-me pela mão. / Tanto tempo perdido; /
Porém nada dizia / Não era dia nem noite. / Suspiro? Voo de pássaro? / Porém nada
dizia." ("Viagem na família").
(C) “Alguns anos vivi em Itabira. / Principalmente nasci em Itabira. / Por isso sou triste,
orgulhoso: de ferro. / Noventa por cento de ferro nas calçadas. / Oitenta por cento de ferro
nas almas. / E esse alheamento de que na vida é porosidade e comunicação.”
(“Confidência do itabirano”).
(D) “Nos áureos tempos / a rua era tanta. / O lado direito / retinha os jardins. / Neles
penetrávamos / indo aparecer / já no esquerdo lado / que em ferros jazia. / Nisto se
passava / um tempo dez mil.” (“Nos áureos tempos”).

QUESTÃO 06
Murilo Mendes, poeta mineiro, em sua obra História do Brasil, revisita alguns acontecimentos
históricos e confere a eles nova abordagem, como se lê no texto “Quinze de novembro”, transcrito
a seguir.
"Deodoro todo nos trinques
Bate na porta de Dão Pedro Segundo.
- Seu imperadô, dê o fora
que nós queremos tomar conta desta bugiganga.
Mande vir os músicos.
O imperador bocejando responde
- Pois não meus filhos não se vexem
me deixem calçar as chinelas
podem entrar à vontade:
só peço que não me bulam nas obras completas de Vítor Hugo".
Com base na norma padrão escrita da língua portuguesa e em suas variações linguísticas,
marque a afirmativa CORRETA.
(A) A expressão “nos trinques” corrobora o caráter erudito que assinala o estilo do poema.
(B) As duas grafias para a palavra “imperador” evidenciam e acentuam o tom coloquial e
despojado do texto.
(C) O uso do “Dão” foi para conferir maior nobreza ao Imperador do Brasil.
(D) O uso do “me” no início do verso expressa a obediência às regras ortodoxas da gramática.
QUESTÃO 07
Leia o trecho transcrito de Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro João Guimarães Rosa.
“Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo: para
pensar longe, sou cão mestre – o senhor solte em minha frente uma ideia ligeira, e eu rastreio
essa por fundo de todos os matos, amém!”
Nessa passagem, o protagonista, ao se identificar com um “cão mestre”, recorre a uma
__________________, ou seja, pela substituição de um termo por outro, a partir de uma relação
de __________________ entre os elementos que esses termos designam. É uma espécie de
___________________ subentendida.
Em sequência, as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas são:
(A)
(B)
(C)
(D)

Metáfora / similaridade / comparação
Metonímia / contiguidade / reiteração
Comparação / similaridade / omissão
Eufemismo / contiguidade / atenuação.

SAÚDE PÚBLICA
QUESTÃO 08
Em 19 de setembro de 1990 foi promulgada a Lei nº 8080 dispondo sobre as condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes. Dentre as competências atribuídas à direção municipal do Sistema Único de
Saúde (SUS) podemos citar, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
Executar serviços de alimentação e nutrição.
Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e
equipamentos para a saúde.

QUESTÃO 09
A Lei nº 8142 dispõe, dentre outras coisas, sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS). Nela, existe a determinação que, cada esfera de governo deve
contar com as seguintes instâncias colegiadas. Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Conferência de Saúde e Colegiado Gestor.
Conselho de Saúde e Colegiado Gestor.
Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
Colegiado Gestor e Colegiado de Usuários.

QUESTÃO 10
O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o instrumento que define o acordo de
colaboração entre os entes federativos para a organização da rede inter federativa de atenção à
saúde. Esse Contrato deve conter algumas disposições essenciais.
Analise os itens abaixo, considerando como VERDADEIRO (V) aquele que é considerado
disposição essencial e considerando como FALSO (F) aquele não considerado como disposição
essencial. Após, marque a sequência CORRETA:
( ) Identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
( ) Adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às
atualizações realizadas na RENASES (Rede Nacional de Ações e Serviços de
Saúde).
( ) Recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos partícipes para sua
execução.
(A)
(B)
(C)
(D)

V, V, V.
V, F, F.
V, F, V.
F, F, V.

QUESTÃO 11
A Portaria do Ministério da Saúde nº 2436 de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional
de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo revisão de diretrizes para a organização da Atenção
Básica na Rede de Atenção à Saúde (RAS). A Portaria indica diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS) e da RAS a serem operacionalizadas na Atenção Básica:
I.
II.
III.
IV.

Ordenação da rede.
Regionalização e Hierarquização.
Formação continuada dos profissionais da Atenção Básica.
Cuidado centrado na pessoa.

Quais diretrizes acima são realmente indicadas para serem operacionalizadas, devendo ser
marcada a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.
I, III e IV.

QUESTÃO 12
São diretrizes para a implementação do HumanizaSus, o Acolhimento, a Gestão
_______________ e cogestão, Ambiência, Clínica _______________ e compartilhada,
Valorização do trabalhador, Defesa dos direitos dos usuários. A Política Nacional de
Humanização atua a partir de orientações éticas e _______________, que se traduzem em
determinados arranjos de trabalho. Marque a alternativa que contém, em sequência, as palavras
que completam CORRETAMENTE essas lacunas:
(A)
(B)
(C)
(D)

participativa – médica – simplificadas
local – ampliada – simplificadas
ascendente – simplificada – simplificadas
participativa – ampliada – políticas

QUESTÃO 13
Considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.
Segundo a NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, agentes biológicos são os microorganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e
os príons. De posse destas informações, avalie as afirmativas abaixo, as considerando como
VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).
( ) Acidentes envolvendo riscos biológicos, SEM afastamento do trabalhador, estão
dispensados da emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT.
( ) O uso de luvas de proteção adequadas pode substituir o processo de lavagem das
mãos.
( ) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas
em suas atividades laborais.
( ) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente,
programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B, dentre outros.
Marque a alternativa que representa a sequência CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, V, F, F.
F, V, F, V.
V, F, V, F.
F, F, V, V.

QUESTÃO 14
A Febre Amarela apresenta dois ciclos de transmissão distintos: silvestre e urbano, mas do ponto
de vista etiológico, clínico, imunológico e fisiopatológico, a doença é a mesma.
I. Desde 1942, não há registro no Brasil da forma de transmissão urbana da febre amarela.
NO ENTANTO
II. No período 2016 / 2017 foi registrada grande dispersão do vírus da febre amarela, com 792
casos humanos e 274 óbitos de dezembro de 2016 a março de 2017.
Sobre essas duas afirmativas é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

As duas afirmativas são verdadeiras, porém se contradizem.
As duas afirmativas são verdadeiras e guardam relação entre si.
A afirmativa I é falsa e a afirmativa II é verdadeira.
A afirmativa I é verdadeira e a afirmativa II é falsa.

QUESTÃO 15
Leia atentamente as afirmativas abaixo, relacionando-as com as doenças indicadas.

1- Dengue
2- Chikungunya

3- Zika Virus
4- Febre Amarela

( ) A forma grave da doença inclui dor
abdominal intensa e contínua, vômitos
persistentes, entre outros sintomas.
( ) O vírus é transmitido principalmente pela
picada do Aedes aegypti e Aedes
albopictus. Também existe transmissão
de mãe para filho no momento do parto e
por transfusão sanguínea.
( ) Os principais sintomas incluem febre,
erupções cutâneas, conjuntivite, mialgia,
artralgia, mal estar ou dor de cabeça,
durando de 2 a 7 dias.
( ) Em casos graves o paciente pode
desenvolver
febre
alta,
icterícia,
hemorragias e, eventualmente, choque.
Cerca de 20% a 50% das pessoas que
desenvolvem doença grave podem morrer.

Marque a alternativa que representa a sequência CORRETA dessa associação.
(A)
(B)
(C)
(D)

1, 2, 3, 4.
1, 3, 4, 2.
4, 2, 1, 3.
4, 1, 2, 3

QUESTÃO 16
O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi instituído em abril de 2013 pela
Portaria Nº. 529 do Ministério da Saúde, tendo como objetivo geral contribuir para a qualificação
do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.
Constituem objetivos específicos do PNSP:
I.

Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, de
graduação, de graduação e pós-graduação na área da saúde.
II. Envolver pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.
III. Garantir, quando necessária, a transferência de pacientes para unidade de saúde ou
leito com maior nível de biossegurança.
IV. Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente.
Marque a alternativa que contém os reais objetivos específicos do Programa.
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, III
I, III, IV
I, II, IV
II, III IV

QUESTÃO 17
Observe a tabela abaixo:
Número de leitos (SUS) por 1.000 habitantes, segundo a esfera administrativa do
estabelecimento*. Brasil e grandes regiões, 1993, 1999 e 2005.
Público
Privado
Universitário
Total
Regiões
1993 1999 2005 1993 1999 2005 1993 1999 1993 1999 2005
Brasil
0,7
0,7
0,8
2,4
2,0
1,2
0,2
0,3
3,4
3,0
2,0
Norte
1,1
1,1
1,1
0,8
1,0
0,5
0,1
0,1
2,0
2,1
1,6
Nordeste 0,8
0,8
1,1
1,9
1,8
1,1
0,2
0,2
2,9
2,8
2,2
Sudeste
0,8
0,7
0,7
2,6
2,1
1,2
0,3
0,3
3,6
3,2
1,9
Sul
0,3
0,3
0,6
3,3
2,5
1,7
0,3
0,4
3,9
3,2
2,2
Centro0,8
0,8
0,8
2,9
2,5
1,2
0,1
0,3
3,8
3,5
2,1
Oeste
Fonte: MS/SAS: Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS (1993 e 1999) e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde –
CNES (2005); base demográfica do IBGE.

* Valor médio anual do número de leitos.
A partir da análise estrita dos dados contidos na tabela acima pode-se afirmar:
I.

Observa-se a redução da oferta do número de leitos SUS em todas as regiões,
principalmente na esfera privada.
II. Em 1993, havia maior oferta de leitos SUS nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste.
III. Em 2005, a maior oferta de leitos passa a ocorrer nas regiões Sul, Nordeste e CentroOeste, não pelo aumento da oferta na região Nordeste, mas pela grande diminuição
ocorrida nas demais regiões.
IV. A comparação por esfera administrativa do estabelecimento é de difícil análise neste
período, pela redistribuição dos hospitais universitários em públicos e privados,
ocorrida em 2003.
Marque a alternativa que melhor expressa a análise estrita dos dados.
(A) A afirmativa III não pode ser comprovada, pois necessita de análise de dados não contidos
na tabela.
(B) A afirmativa IV não pode ser comprovada pelos dados da tabela.
(C) A afirmativa I não pode ser comprovada, pois os dados contidos na tabela não permitem
análise de proporcionalidade.
(D) A afirmativa II é falsa, pois, a maior oferta de leitos públicos em 1993 está na região Norte.

CONHECIMENTOS LOCAIS
QUESTÃO 18
Associe as duas colunas, relacionando a competência com o respectivo órgão público local.
ÓRGÃO

(1)

Município

COMPETÊNCIA
( ) Emitir parecer sobre pedido de licença de vereador.
( ) Fomento da indústria, do comércio, da agricultura e da
pecuária.
( ) Criar comissões parlamentares de inquérito.

(2)

(3)

Câmara Municipal

Mesa da câmara

( ) Tomar e julgar as contas do prefeito.
( ) Elaborar o orçamento municipal prevendo a receita e fixando a
despesa, com base em planejamento administrativo.
( ) Autorizar o prefeito a ausentar-se do município através do
projeto de resolução.

A sequência CORRETA dessa associação é:
(A)
(B)
(C)
(D)

3, 1, 2, 2, 1, 3.
3, 1, 2, 3, 1, 2.
3, 1, 3, 2, 1, 2.
2, 1, 3, 3, 1, 2.

QUESTÃO 19
NÃO constitui objetivo básico do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos
servidores públicos da Prefeitura de Cabeceira Grande:
(A) Estabelecer a organização dos trabalhos por meio da descrição dos cargos com as
respectivas funções.
(B) Valorizar o servidor, como forma de melhorar a qualidade da prestação de serviços
públicos.
(C) Prevalência do servidor em detrimento da demanda da comunidade local.
(D) Observância dos princípios da legalidade, pessoalidade, finalidade, moralidade e
probidade.
QUESTÃO 20
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de primeiro efetivo ficará sujeito ao
estágio probatório pelo prazo de 3 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacitação serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores básicos:
(A) Meritocracia, atestado de aptidão física, atestado médico, avaliação de superiores e auto
avaliação.
(B) Cursos realizados, avaliação do público externo, elogios recebidos dos superiores e
avaliação dos colegas da equipe de trabalho.
(C) Aparência física, respeito aos superiores, dedicação ao trabalho, senso crítico e imposição
de suas ideias básicas no dia a dia do trabalho realizado.
(D) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FONOAUDIÓLOGO
Questão 21
O Músculo par que atua durante a respiração, promovendo a abertura das pregas vocais.
Constitui o único músculo abdutor. É responsável pela abdução, elevação, afilamento e
alongamento das pregas vocais. Apesar da principal função de abertura da prega vocal, também
é ativado durante a fonação e durante a produção de sons surdos. Marque a alternativa
CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cricoaritenóideo Posterior;
Tiroaritenoideo;
Cricoaritenóideo Lateral;
Cricoaritenóideo Anterior;

Questão 22
Sobre o refluxo gastroesofágico com manifestações laringo-faríngeas, pode-se afirmar. Marque a
alternativa CORRETA:
(A) As pessoas com refluxo gastroesofágico apresentam, necessariamente, qualidade vocal
soprosa e sensação de bolo na garganta.
(B) A voz tensa é o sintoma vocal mais frequentemente associado ao refluxo gastroesofágico.
(C) O refluxo gastroesofágico pode ser um provável fator causal, cofator ou fator de piora de
certos quadros vocais.
(D) As principais alterações do refluxo gastroesofagiano localizam-se distribuídas somente na
laringe.
Questão 23
Patologia laríngea causada por um evento único, de intenso fonotrauma; lesão gelatinosa,
fibrótica ou hemorrágica; com sintomas de rouquidão e soprosidade variável; cujo tratamento é
geralmente cirúrgico. Esse quadro sugere:
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Nódulo vocal.
Pólipo vocal.
Granuloma.
Cisto epidermóide.

Questão 24
Alguns achados laringoscópicos e vocais mais comuns são encontrados em pacientes com
Disfonia associada à Síndrome da tensão músculo-esquelética.
De acordo com essa afirmativa acima, marque a resposta CORRETA:
(A) É um quadro comum em mulheres que usam a voz com alta demanda e sem interferência
da pressão emocional. Pode-se observar aproximação de bandas ventriculares em vários
graus.
(B) A qualidade vocal não é tensa-comprimida e estrangulada. A laringoscopia demonstra
presença de constrição supraglótica póstero-anterior parcial e se secundária pode
encontrar reações teciduais
(C) Nesse tipo de Disfonia, a voz pode ser rouca, com ataque vocal isocronico, ressonância
laringo-faríngea e há desvios de frequência e intensidade.
(D) É de instalação lenta e progressiva, com piora em decorrência de estresse. A
laringoscopia, com o auxílio da estroboscopia, detecta fenda glótica triangular
anteroposterior, acompanhada de amplitude reduzida e assimetria da onda mucosa.

Questão 25
Em relação as estruturas que interferem de forma mais evidente na produção da fala, marque a
alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

A oclusão dentária, assim como ausência de dentes não tem relação.
Perda auditiva neurossensorial unilateral em 4000Hz com intensidade de 30dB.
O tamanho da língua, seu posicionamento e frênulo curto e/ou anteriorizado.
Penda de acuidade visual.

Questão 26
Deglutir é uma sequência motora extremamente complexa que envolve a coordenação de um
grande numero de músculos da boca, faringe, laringe e esôfago.
Marque a alternativa CORRETA.
(A) A Fase faríngea tem ação concomitante dos músculos milo-hióideo, gênio-hioideo e
digástrico, em seguida somente do músculos estiloglosso que forçam a raiz da língua
contra o palato mole e a parede posterior da faringe.
(B) A epiglote é essencial para o fechamento da glote ou para prevenir a aspiração.
(C) A deglutição pode ser dividida em 3 ou 4 fases. Sendo que a Fase Oral pode ser dividida
em Fase oral preparatória e Fase oral propriamente dita.
(D) A fase esofágica pode ser medida do ponto onde o bolo entra no esófago pela constrição
cricofaríngea até ultrapassar o estômago na constrição gastroesofágica.
Questão 27
Em relação a Audiologia Clínica, marque a alternativa CORRETA:
(A) A faixa de audição humana está compreendida entre 20 e 20000 Hz.
(B) Em uma perda condutiva o gap aéreo-ósseo pode ser maior que 60 dB.
(C) Em uma perda condutiva decorrente de uma Otosclerose, encontramos discriminação
alterada.
(D) Na presbiacusia não espera-se encontrar perda auditiva neurossensorial bilateral,
progressiva e com maior queda nas frequências agudas.
Questão 28
Em relação ao desenvolvimento do sistema sensório motor oral, podemos dizer que entre as
modificações encontradas que beneficiam a vida do bebê são:
(A) A laringe, o osso hióide e os seios piriformes do recém-nascido encontram-se rebaixados.
(B) A porção posterior da língua encontra-se posicionada próximo ao palato mole.
(C) A mandíbula encontra-se diminuída em relação a maxila e a cavidade oral e a língua não
está preenchendo totalmente a cavidade oral.
(D) As modificações nas estruturas da cavidade oral e laríngea encontradas no recém-nascido
faz com que ele tenha o máximo de gasto de energia na sua alimentação.
Questão 29
O indivíduo respirador oral é aquele que apresenta um padrão respiratório pela boca, durante
todo tempo ou quase sempre. Podemos citar a respeito do respirador oral:
(A) A respiração oral se caracteriza como uma doença.
(B) Os lábios apresentam-se entreabertos com mandíbula abaixada.
(C) Postura de língua anteriorizada e rebaixada no repouso, sendo necessário manter
exercícios somente isotônicos voltados para os músculos intrínsecos da língua.
(D) Apresenta atresia da maxila e nesses casos exercícios isométricos para o músculo
bucinador são indicados.

Questão 30
A respeito dos exames realizados na Audiologia, podemos citar:
Marque a alternativa CORRETA.
(A) Limiares logoaudiométricos menos empregados na rotina audiológica são limiar de
detecção da fala e limiar de reconhecimento da fala.
(B) A imitânciometria não é uma medida dinâmica da imitância acústica.
(C) O processanto auditivo central é um conjunto de habilidade auditivas para interpretar o que
ouve. Envolvem a percepção e não a decotificação dos sons.
(D) Entre os métodos objetivos de avaliação da audição: Emissões Otoacusticas,
Eletrococleografia, Potenciais Evocados Auditivos.

ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA.

Questão
Nº 01
Nº 02
Nº 03
Nº 04
Nº 05
Nº 06
Nº 07
Nº 08
Nº 09
Nº 10

Resposta

Questão
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15
Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19
Nº 20

Resposta

Questão
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24
Nº 25
Nº 26
Nº 27
Nº 28
Nº 29
Nº 30

Resposta

Este Caderno de Prova será divulgado dia 02 de maio de 2018, no site da FGR
www.fgrconcursos.org.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande
www.pmcg.mg.gov.br.
O Gabarito será divulgado dia 02 de maio de 2018, no Diário Oficial do Estado, no site da FGR
www.fgrconcursos.org.br e no site da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande
www.pmcg.mg.gov.br.

DECLARAÇÃO

Declaro,
para
os
devidos
fins,
que
o
(a)
candidato
(a)
______________________________________________________, compareceu nesta data, no
período de 14h às 17h, para realização das Provas Objetivas do Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Cabeceira Grande.
Cabeceira Grande, 29 de abril de 2018.

Pedro Seixas da Silva
Superintendente-Geral.

