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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
Sobre Disfagia, é INCORRETO afirmar:
A) Durante a videofluoroscopia, pacientes neurológicos costumam apresentar redução e/ou incoordenação
das atividades orofaríngeas, regurgitação nasal, retenção de bário na cavidade oral e/ou faríngea,
diminuição no movimento da epiglote, redução na excursão do osso hioide, diminuição na elevação da
laringe, diminuição no relaxamento do esfíncter faringoesofágico, penetração laríngea e aspiração.
B) A investigação clínica do paciente depois do AVE é fundamental; sinais como disfonia, dificuldade na
deglutição de saliva ou alimentos e estado de alerta diminuído sugerem grande risco de aspiração e de
complicações respiratórias.
C) A diminuição da sensibilidade laríngea e do reflexo de tosse, comum nas disfagias neurogênicas, pode
mascarar o quadro, assim como as modificações voluntárias e involuntárias. O reflexo de tosse
diminuído pode ser tanto decorrente de um componente sensorial (nervo laríngeo superior interno) como
de um motor (nervo laríngeo recorrente). Ambos são ramos do III par craniano, porém com funções
diferentes.
D) Clinicamente, as disfagias orofaríngeas podem manifestar-se por meio de uma série de sinais e sintomas
como desordem na mastigação, dificuldade em iniciar a deglutição, regurgitação nasal, controle de
saliva diminuído ou tosse e/ou engasgo durante as refeições. Como queixa, o paciente pode relatar dor
no peito, sensação de alimento parado na garganta, regurgitação, tosses/engasgo ou algum outro tipo de
desconforto.
QUESTÃO 02
Podemos afirmar que os fatores etiológicos da Desordem Temporomandibular são:
A) Problemas oclusais.
B) Alterações neuromusculares.
C) Fatores emocionais.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 03
Sobre fissuras, é INCORRETO afirmar:
A) As fissuras labiais são deformidades congênitas, caracterizadas pela ausência de continuidade entre as
estruturas labiais, podendo ser segmentares ou mesmo abranger todo o terço médio da face.
B) O indivíduo portador de fissura labiopalatina apresenta alterações anatomofuncionais que o tornam
propenso a desenvolver quadros de otite e, portanto, perda auditiva neurossesonrial, sobretudo enquanto
o palato ainda não foi operado.
C) A insuficiência velofaríngea é caracterizada por alterações anatômicas do esfíncter velofaríngeo que
impossibilitam sua oclusão completa, durante a emissão dos fonemas orais, resultando na
hipernasalidade, rinolalia aberta ou rinofonia e um escape de ar nasal, durante as emissões.
D) Durante a avaliação de um paciente portador de fissura, é importante estar atento a outras características
faciais que podem conduzir ao diagnóstico de uma síndrome. Entre essas característicasm, devem-se
observar perímetro cefálico, distância interpupilar, posição, tamanho e rotação das orelhas, posição
nasal, linha nasolabial, distância intercomissural, tecido labial e número, forma, disposição e tamanho
dos dentes.
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QUESTÃO 04
Em bebês hospitalizados com melhora do quadro clínico, deglutindo saliva e sem ajuda respiratória, pode-se
realizar o trabalho com a sucção não nutritiva (SNN) que traz alguns benefícios como os citados abaixo,
EXCETO
A) Adequação da musculatura.
B) Leva à alta hospitalar mais cedo.
C) Letargia durante a alimentação.
D) Facilita a digestão.
QUESTÃO 05
Explica-se a elevada ocorrência de disfagia entre os idosos por vários fatores, entre eles:
I - Problemas na mastigação (por deficiência na arcada dentária e próteses inadequadas).
II - Desnervação senil do esôfago.
III - Uso de medicamentos.
A alternativa CORRETA é
A) Somente o I está correto.
B) Somente o II está incorreto.
C) Somente o III está correto.
D) I, II e III estão corretos.
QUESTÃO 06
As infecções causadoras de hipoacusia podem ser divididas em dois grandes grupos: as congênitas e aquelas
com início tardio. Entre as com início tardio, podemos citar, EXCETO
A) caxumba.
B) sarampo.
C) rubéola.
D) meningite bacteriana.
QUESTÃO 07
A avaliação do distúrbio da fala é decisiva para a definição terapêutica. Por isso, é importante que se saiba:
I - distinguir entre desvio fonético e desvio fonológico, pois, no processo terapêutico, cada desvio requer
condutas próprias.
II - A distinção entre os dois tipos de distúrbio, fonético e fonológico, é baseada na pergunta sobre o fato
de essa mudança de som, presente na fala da criança, manter ou neutralizar o contraste entre os sons.
III - Nos erros fonéticos, a contrastividade do sistema de sons não se mantém; nos desvios fonológicos, não
há neutralização do contraste.
Sobre as afirmativas acima, podemos dizer que
A) apenas a I está correta.
B) apenas a I e a II estão incorretas.
C) apenas a II está incorreta.
D) apenas a III está incorreta.
QUESTÃO 08
Sobre a paralisia cerebral, é INCORRETO afirmar:
A) A paralisia cerebral é uma doença do sistema nervoso central, caracterizada por uma alteração do
movimento e da postura, em que a coordenação muscular se apresenta correta.
B) As alterações fonoaudiológicas mais encontradas no PC referem-se a problemas motores de expressão,
reflexos orais, motricidade alimentar, respiração, fonação, voz, audição e linguagem.
C) A paralisia cerebral é um termo comumente usado para descrever as encefalopatias crônicas infantis não
progressivas, de origem pré-, peri ou pós-natais.
D) Conforme as características semiológicas dominantes, ou seja, o tipo de envolvimento neuromuscular e
de acordo com os membros atingidos, os quadros clínicos podem ser subdivididos em três formas
principais: espástica, atetósica e atáxica.
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QUESTÃO 09
De acordo com a trajetória de inserção da Fonoaudiologia na saúde pública, é CORRETO afirmar:
A) A inserção da Fonoaudiologia nas Políticas Públicas no Brasil teve seu início na área da Educação,
expandindo-se para a Saúde e Assistência Social e, recentemente, para a Previdência.
B) O exercício do fonoaudiólogo, na Saúde Pública, no que se refere aos distúrbios da comunicação,
caracteriza-se apenas por ações de recuperação da saúde da população.
C) Os distúrbios da comunicação, na população brasileira, vêm diminuindo a cada ano, em função da
transição epidemiológica.
D) O acidente vascular encefálico, o traumatismo craniano e as neoplasias que levam a alterações como
afasia e disfagia não podem ser considerados causas dos distúrbios de comunicação.
QUESTÃO 10
As alterações nas pregas vocais relacionadas às disfonias podem ser classificadas em cinco tipos. São
exemplos de doença benigna da mucosa, EXCETO
A) sulco vocal.
B) nódulos.
C) pólipos.
D) papiloma
QUESTÃO 11
A disartria é uma “articulação imperfeita” da fala, causada por uma lesão no sistema nervoso central ou
periférico. Correlacione, abaixo, os tipos de disartria localizados na primeira coluna e suas características
citadas na segunda coluna.
A - Disartria espástica
( ) Voz áspera, monoaltura, interrupção articulatória irregular e
B - Disartria flácida
articulação imprecisa/distorcida das vogais.
C - Disartria atáxica
( ) Voz monótona, com monoaltura e monointensidade, acentuação
D - Disartria hipocinética
reduzida e articulação imprecisa das consoantes.
E - Disartria hipercinética
( ) Voz áspera, com esforço, tensa-estrangulada, interrupção articulatória
irregular, acentuação excessiva, mas sem diferenciação da sílaba
tônica ou do elemento frasal mais importante.
( ) Voz soprosa, monoaltura, articulação imprecisa das consoantes e
hipernasalidade.
( ) Voz áspera, com esforço, tensa-estrangulada, monotonia, articulação
imprecisa das consoantes e hipernasalidade.
A sequência CORRETA é
A) E, D, C, A, B.
B) A, B, C, D, E.
C) E, D, C, B, A.
D) D, E, C, B, A.
QUESTÃO 12
Os sons facilitadores ou sons de apoio da emissão, utilizados na fonoterapia, têm o objetivo de proporcionar
um melhor equilíbrio funcional da produção vocal. Dessa forma, os sons hiperagudos podem ser aplicados
para melhora dos quadros patológicos abaixo citados. Nesse sentido, é CORRETO afirmar:
A) Edema de Reinke e disfonia vestibular.
B) Paralisia de prega vocal.
C) Constrição medial do vestíbulo.
D) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 13
Crianças jovens, com respiração oral, apresentam menos alterações craniofaciais que as mais velhas. Quanto
mais longo o período de postura de boca aberta, durante o crescimento craniofacial, essas características
ficam mais aparentes, sendo mais evidentes após os cinco anos de idade. De acordo com a caracterização de
um respirador oral, marque V para características pertinentes e F para as que não caracterizam um
respirador oral.
( ) Maxila atrésica.
( ) Protrusão de incisivos superiores, mordidas abertas e cruzadas.
( ) Hipertonicidade da musculatura orofacial.
( ) Eversão de lábio inferior, narinas estreitas.
( ) Lábio superior hipodesenvolvido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F, F, V, V, F.
B) V, V, F, V, V.
C) V, V, F, V, F.
D) F, F, V, F, F.
QUESTÃO 14
A fase preparatória para deglutição é voluntária, e a ingestão de alimentos inicia-se com a preparação oral,
durante a qual o alimento é reduzido a uma textura apropriada para deglutição, formando uma massa
denominada bolo e mediante a qual se tem a satisfação pelo seu gosto e textura. Marque a alternativa
INCORRETA relacionada com as ações neuromusculares que caracterizam a preparação oral.
A) O tônus facial mantém fechado o sulco anterior e lateral, levando o alimento medialmente para a língua
durante a mastigação.
B) Os lábios são fechados para manter o alimento na boca, havendo movimento giratório lateral da língua
que controla o alimento na boca, misturando-o com saliva e sais biliares que se movem sobre os dentes
durante a mastigação.
C) Movimento mandibular giratório e lateral para triturar o alimento durante a mastigação.
D) A protuberância anterior do palato mole, que pode tanto reduzir o risco da passagem prematura de
alimento da cavidade oral para a faringe quanto ampliar a via aérea nasal.
QUESTÃO 15
Muitas vezes, os transtornos de aprendizagem estão acompanhados de falta de motivação, imaturidade e
problemas comportamentais. Abaixo, temos algumas características relacionadas a alterações na fase préescolar, EXCETO
A) apresentar dificuldades com rimas.
B) cometer erros consistentes de leitura e de ortografia.
C) começar a falar mais tarde que a maioria das crianças.
D) ter dificuldade para encontrar as palavras apropriadas em situação de conversação.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: As questões de 16 a 25 referem-se ao seguinte texto de uma reportagem da revista Veja.
Leia-o com atenção.

MATAR A NATUREZA É MATAR O LUCRO
As empresas descobrem que a biodiversidade significa dinheiro em
caixa e que a saúde do negócio está vinculada à saúde do planeta
GABRIELA CARELLI
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Até pouco tempo atrás, as empresas costumavam atrelar seu
nome às causas verdes principalmente como estratégia de marketing.
À medida que o mundo tomava consciência das questões ambientais, em
especial a degradação dos recursos naturais, demonstrar preocupação com o
planeta era uma forma de lustrar a imagem da companhia e atrair os
consumidores para suas marcas. Essa relação entre o mundo dos negócios e
a natureza avançou dramaticamente. Se antes as empresas patrocinavam o
reflorestamento de uma área ou reciclavam seu lixo, colocavam a conta na
lista de despesas, sem esperar retorno financeiro. Hoje, os custos de ações
como essas vão para a lista de investimentos, já que podem significar lucros
e crescimento nos negócios. Conglomerados como a General Electric, o
Walmart e a IBM mantêm projetos de ecoeficiência e de preservação do
ambiente porque os consideram estratégicos para a própria sobrevivência. O que
mudou? Para entender o fenômeno, tome-se como exemplo a Coca-Cola,
uma das marcas mais valiosas do mundo.
Há dez anos, quando anunciou uma série de investimentos inéditos em projetos ambientais, a CocaCola não estava preocupada com o derretimento das geleiras do Ártico nem queria salvar os ursos-polares
ameaçados de extinção. Diante de estudos que apontavam para a crescente escassez de água doce no
planeta, a empresa se convenceu de que ignorar o problema poderia ser perigoso para o futuro de seu
negócio. A água é a principal matéria-prima para a fabricação dos mais de 3 000 produtos da marca. A
companhia injetou bilhões de dólares na criação de métodos e programas de reutilização e tratamento de
água em suas fábricas, em mais de 200 países. Os resultados começaram a aparecer recentemente. Em cada
uma das 43 unidades brasileiras, gastavam-se 5,5 litros de água para produzir 1 litro de refrigerante. Hoje
esse gasto é de 2,04 litros. A redução representa uma economia de 500 000 reais ao ano, por fábrica. "Com a
população mundial perto dos 9 bilhões e a água cada vez mais escassa, não tínhamos outro caminho a
seguir", afirmou recentemente o presidente mundial da Coca-Cola, Muhtar Kent, em entrevista à revista
Forbes.
"O aquecimento global, a escassez de água, a extinção das espécies e o despejo de produtos tóxicos
afetaram profundamente o funcionamento da sociedade e também o das empresas", disse a VEJA o
economista Andrew Winston, da Universidade Princeton, consultor de grandes companhias para questões
ambientais. "Pela primeira vez na história, os empresários deparam com limites de crescimento reais
impostos por questões relacionadas à natureza", ele completa. O mundo dos negócios e o mundo natural
estão inextricavelmente ligados. Todo produto que chega ao consumidor, seja um carro, um tênis ou uma
xícara de café, tem origem na extração ou colheita de bens da natureza. Esses bens, a água, as terras
cultiváveis, as florestas, são finitos. Justamente nesse ponto reside o maior desafio para as empresas. Desde
a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o modelo econômico mundial privilegiou a produção em
detrimento da preservação dos recursos naturais. Essa conta está sendo cobrada agora — e é bem cara.
A destruição da biodiversidade nunca foi tão intensa. De acordo com um relatório da Organização
das Nações Unidas divulgado no mês passado, mais de 60% de todos os ecossistemas do planeta estão
ameaçados. Desse total, 35% são mangues e 40% florestas. Hoje, a demanda por recursos naturais excede
em 35% a capacidade da Terra. Se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2030 serão
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necessárias duas Terras para satisfazê-la. Entre 2000 e 2005, a devastação das florestas na América do Sul
foi de 4,3 milhões de hectares, 3,5 milhões deles no Brasil. De acordo com a ONU, só o desmatamento e a
degradação de áreas de mangue causam um prejuízo anual de 2,5 a 4,5 trilhões de dólares à economia
45 global. Equivale a jogar no lixo um valor próximo ao PIB do Japão, o segundo maior do mundo.
Veja – 9/6/2010, p. 148-151 (Adaptação)

QUESTÃO 16
Segundo o texto, na atualidade, a relação entre o mundo de negócios e a natureza vem mudando, porque as
ações das empresas em favor da natureza
A) repercutem na imagem da empresa.
B) combatem os efeitos do aquecimento global.
C) geram lucros e crescimento nos negócios.
D) preservam a riqueza da biodiversidade.
QUESTÃO 17
Para as empresas, seu maior desafio, de acordo com o texto, está no fato de
A) todos os ecossistemas do planeta estarem ameaçados.
B) a destruição do meio ambiente afetar o seu funcionamento.
C) o mundo dos negócios e o mundo natural caminharem paralelos.
D) os bens da natureza não serem inesgotáveis.
QUESTÃO 18
Releia a frase:
“Desde a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o modelo econômico mundial privilegiou a
produção em detrimento da preservação dos recursos naturais.” (linhas 35-37)
Comprovam-se, no texto da reportagem, todas as consequências abaixo citadas do modelo econômico
referido na frase, EXCETO
A) a acelerada destruição da biodiversidade do planeta.
B) a demanda por recursos naturais exceder, hoje, a capacidade da Terra.
C) a devastação das florestas na América do Sul.
D) a demanda para recursos naturais exigir, hoje, a capacidade de duas Terras.
QUESTÃO 19
Depreende-se do texto que “inextricável”, que deu origem a “inextricavelmente” em “O mundo dos
negócios e o mundo natural estão inextricavelmente ligados.” (linhas 32-33), significa:
A) que não se pode dissociar.
B) que não se pode extinguir.
C) que não se pode distinguir.
D) que não se pode explorar.
QUESTÃO 20
Empregou-se em sentido figurado a seguinte palavra do texto:
A) “fenômeno” (linha 14).
B) “lustrar” (linha 5).
C) “caminho” (linha 25).
D) “jogar” (linha 45).
QUESTÃO 21
NÃO se identificou corretamente o tipo de relação estabelecida pela conjunção, locução conjuntiva ou
preposição sublinhada na alternativa
A) “... já que podem significar lucros...” (linha 10) → CONCLUSÃO.
B) “Se a escalada dessa demanda continuar... (linha 41) → CONDIÇÃO.
C) “Para entender o fenômeno...” (linha 14) → FINALIDADE.
D) “De acordo com a ONU... (linha 43) → CONFORMIDADE.
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QUESTÃO 22
No fragmento que vai de “O aquecimento global” até “empresas” (linhas 28-29), as vírgulas separam
A) apostos, do termo fundamental.
B) substantivos abstratos.
C) elementos que exercem a mesma função sintática.
D) adjuntos adverbiais antecipados.
QUESTÃO 23
Releia a seguinte passagem:
“Há dez anos (...), a Coca-Cola não estava preocupada com o derretimento das geleiras...” (linhas 16-17).
Em qual das alternativas abaixo a lacuna NÃO deve ser preenchida com “Há”, mas, sim, com “A”?
A) ...... muitas maneiras de preservar a natureza.
B) ...... quem pense que a defesa ambiental é um luxo para os ricos.
C) ...... mais inovação em uma economia verde.
D) ...... alguns metros dali, avistava-se uma extensa área verde.
QUESTÃO 24
O plural do substantivo “matéria-prima” (linha 20) é “matérias-primas”.
Marque a palavra em que, no plural, pela tradição da língua, só varia o primeiro elemento.
A) Banana-prata.
B) Sempre-viva.
C) Obra-prima.
D) Vitória-régia.
QUESTÃO 25
“... a empresa se convenceu de que ignorar o problema poderia ser perigoso para o futuro de seu negócio.”
(linhas 19-20)
Em qual das alternativas abaixo, um verbo tem a mesma regência que “convencer-se”, no exemplo citado?
A) Estimou-se quanto custariam os serviços prestados gratuitamente pela natureza ao homem.
B) Os ambientalistas queixavam-se de que o dejeto dos animais era descartado sem controle algum.
C) Os efeitos danosos da industrialização no ambiente se tornaram mais visíveis.
D) O mundo financeiro move-se de acordo com a sua percepção de risco.

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questões numeradas de 26 a 30
QUESTÃO 26
A Lei nº 3.175/2003 dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes Claros. De
acordo com essa lei, analise as afirmativas abaixo, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) A função pública é o conjunto de atribuições que, por sua natureza ou suas condições de exercício,
pode ser caracterizado um cargo público.
( ) Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em
comissão, ou detentora de função pública.
( ) As funções gratificadas são atribuídas ao servidor investido no cargo pela via do recrutamento amplo.
( ) Os cargos em comissão de recrutamento amplo são providos por qualquer pessoa que preencha os
requisitos estabelecidos em lei.
A sequência CORRETA é
A) V V F F.
B) F V F V.
C) F F V V.
D) F F F V.
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QUESTÃO 27
São formas de provimento de cargo público, EXCETO
A) reversão.
B) recondução.
C) progressão.
D) aproveitamento.
QUESTÃO 28
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Com base na Lei
nº 3.175/2003, é CORRETO afirmar:
A) O estágio probatório é por um período de 36 meses.
B) O estágio probatório é por um período de 24 meses.
C) O estágio probatório é por um período de 12 meses.
D) O estágio probatório é por um período de 26 meses.
QUESTÃO 29
São considerados de efetivo exercício o afastamento do servidor, EXCETO
A) Exercício de cargo em comissão em órgãos ou entidades dos poderes da União e do Estado.
B) No dia do seu aniversário.
C) Licença à adotante e em razão de paternidade.
D) Falecimento do sogro, sogra, genro e nora, irmãos, avós e netos, por um prazo de 8 (oito) dias
consecutivos.
QUESTÃO 30
Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Montes Claros, analise as afirmativas
abaixo, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) É vedada a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
( ) É lícito acumular uma aposentadoria com a remuneração de cargo eletivo ou de cargo em comissão,
declarado em lei, de livre nomeação e exoneração.
( ) É ilícita a acumulação de um cargo de professor e outro administrativo.
( ) A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias e sociedade de
economia mista.
A sequência CORRETA é
A) V V F F.
B) F V F V.
C) F V V V.
D) F V V F.
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QUESTÃO DISCURSIVA
INSTRUÇÃO: Observe e leia a capa da revista Veja, edição 2143, abaixo reproduzida.

Num texto dissertativo de 10 linhas, comente: O que ainda pode ser feito para conter os efeitos danosos que
a DEVORAÇÃO DO PLANETA pelo homem vem causando?
NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO
O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA
RASCUNHO
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