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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 08, 
a seguir:

O assassino era o escriba
Paulo Leminsky

Meu professor de análise sintática era o tipo do 
sujeito inexistente.

Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular como um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto 

adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito

assindético de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.

Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.

E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.

Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.

A interjeição do bigode declinava partículas 
expletivas,

conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.

________________________________________

01. A respeito da estrutura e interpretação do texto, 
é possível afirmar que é:
a) um texto jornalístico que faz uso do vocabulário 
pertencente ao campo da gramática, com fins 
humorísticos.
b) um texto poético que faz uma sátira com o 
vocabulário gramatical, no intuito de demonstrar a 
inutilidade destes termos.
c) um poema que combina vocábulos pertencentes 
ao campo do conhecimento gramatical ao fazer 
uma narrativa, com intenções de expressividade.
d) uma narração cuja intenção é demonstrar a falta 
de objetividade dos termos gramaticais.
________________________________________

02. A respeito da identificação do sujeito do texto 
com um “pleonasmo”, podemos afirmar que se trata 
de uma figura de linguagem cujas características 
apontam para:
a) a redundância e a repetitividade.
b) a insegurança e o excesso.
c) a circunspecção e a introversão.
d) o talento e a comodidade.

03. A respeito da construção “artigo indefinido” 
na frase: “Acharam um artigo indefinido em sua 
bagagem”, assinale a alternativa correta:
a) O autor utiliza uma classificação gramatical que se 
refere ao grupo de palavras “o, a, os, as”, no contexto 
da narrativa, demonstrando a expressividade das 
palavras em diferentes contextos.
b) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “meu, minha, meus, 
minhas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
c) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “este, esta, estes, 
estas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
d) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “um, uma, uns, 
umas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
________________________________________

04. No texto, o autor faz menção ao fato do sujeito 
ser “regular como um paradigma da primeira 
conjugação”. A respeito dos paradigmas de 
conjugação verbal, considere as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa que NÃO corresponde 
corretamente às funções, características e modos 
desse tópico gramatical.
a) Em Língua Portuguesa, há três tipos de 
paradigmas de conjugação verbal, a saber, dos 
verbos que terminam em -ar; -er e -ir.
b) Entende-se por “paradigma de conjugação”, de 
uma maneira geral, as terminações correspondentes 
aos tempos, pessoas e modos, que se repetem a 
cada vez que conjugamos um verbo.
c) Verbos regulares e irregulares são iguais em suas 
formas. Dizemos que um verbo é irregular quando 
seu sentido é dado de acordo com o contexto.
d) Não por acaso, os verbos que mais utilizamos 
têm formas irregulares, donde podemos concluir 
que um verbo se torna irregular, ou seja, com 
características diferentes dos verbos regulares, 
por serem muito usados e, portanto, terem sofrido 
muitas transformações ao longo do tempo.
________________________________________

05. Na frase: “ela era bitransitiva”, podemos afirmar 
que o autor faz referência à transitividade dos 
verbos, ou seja, à necessidade de complementos 
ou não para o entendimento completo de um verbo. 
Em Língua Portuguesa, a respeito da transitividade 
de verbos, analise as asserções abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa que aponte somente 
as afirmações corretas:
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I. Há verbos intransitivos, transitivos diretos e 
indiretos.
II. Verbos transitivos diretos complementam seu 
sentido com objetos diretos, ou seja, objetos sem 
preposição.
III. Verbos transitivos indiretos complementam seu 
sentido com objetos indiretos, ou seja, objetos com 
preposição.
IV. Verbos bitransitivos complementam seu sentido 
com objetos diretos e indiretos.

a) I, II e III e IV estão corretas.
b) Somente I, II e III estão corretas.
c) Somente I, II e IV estão corretas.
d) Somente I, III e IV estão corretas.
________________________________________

06. Na frase “matei-o com um objeto direto na 
cabeça”, a respeito do emprego da palavra “direto”, 
é possível afirmar que:
a) é um emprego regular da palavra, servindo de 
sua expressividade para conferir um único sentido 
ao texto: o modo como o objeto foi lançado.
b) está funcionando em duplo sentido, fazendo 
referência à expressão de classificação sintática e 
também ao modo como foi atirado o objeto, o que 
confere ironia e expressividade ao texto.
c) funciona somente como referência à classificação 
sintática “objeto direto”, que significa “complemento 
sem necessidade de preposição”.
d) a palavra “direto” faz referência a “reto, direito, 
correto”, o que nos faz certamente relacionar com 
as características do sujeito descrito no texto.
________________________________________

07. A respeito da palavra “regência”, em “Casou 
com uma regência”, é INCORRETO afirmar que:
a) Regência é o nome dado à relação dos termos 
de uma oração, sendo que há termos que regem, 
e outros que são regidos, numa relação de 
complementação de sentido.
b) Em Língua Portuguesa, há regência verbal, 
quando o termo regente é o verbo, e regência 
nominal, quando o termo regente é um substantivo, 
adjetivo ou advérbio.
c) Dentre várias funções, a regência tem como 
característica primordial indicar qual a preposição 
que acompanha os termos regidos e regentes.
d) Tanto a regência verbal quanto a nominal não 
se relacionam com os termos da oração, sendo 
incorreto afirmar que o processo de análise de 
regência de verbos e nomes é indispensável ao uso 
da norma padrão em Língua Portuguesa.

08. Na frase “Entre uma oração subordinada e 
um adjunto adverbial”, o autor faz referência à 
oração subordinada. Assinale a alternativa que 
NÃO corresponde corretamente à compreensão da 
relação entre orações:
a) Oração subordinada é o nome que se dá ao tipo 
de oração que é indispensável para a compreensão 
da oração principal.
b) Diferentemente da coordenada, a oração 
subordinada é a que complementa o sentido da 
oração principal, não sendo possível compreender 
individualmente nenhuma das orações, pois há uma 
relação de dependência do sentido.
c) Subordinação refere-se a “estar ordenado sob”, 
sendo indiferente a classificação de uma oração 
coordenada ou subordinada, pois as duas têm a 
mesma validade.
d) A oração principal é aquela rege a oração 
subordinada, não sendo possível seu entendimento 
sem o complemento.
________________________________________

09. Ainda a respeito de regência verbal e nominal, 
aponte a alternativa cuja frase NÃO apresenta a 
regência indicada pela norma padrão da Língua 
Portuguesa:
a) Quando os maus erram, os bons pagam o preço.
b) A virtude está mais relacionada àquilo que se faz 
quando se está sozinho, do que na presença de 
outros.
c) A justiça só é feita quando à todos é dada a 
mesma oportunidade.
d) A fonte do saber se encontra em um coração 
disposto a aprender sempre.
________________________________________

10. A respeito de concordância verbal e nominal, 
assinale a alternativa cuja frase NÃO realiza a 
concordância de acordo com a norma padrão da 
Língua Portuguesa:
a) Meias verdades são como mentiras inteiras: uma 
pessoa meia honesta é pior que uma mentirosa 
inteira.
b) Sonhar, plantar e colher: eis o segredo para 
alcançar seus objetivos.
c) Para o sucesso, não há outro caminho: quanto 
mais distante o alvo, maior a dedicação.
d) Não é com apenas uma tentativa que se alcança 
o que se quer.

QUESTÕES 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Primavera Árabe é o nome dado a uma onda 
de manifestações populares ocorridas em diversos 
países do Oriente Médio e do Norte da África a 
partir de fins de 2010. Assinale a alternativa que 
apresenta um fator que contribuiu parcialmente para 
a organização desses protestos no Mundo Árabe.
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a) A tradição política laica e democrática que 
caracteriza a maior parte das nações envolvidas.
b) O crescente acesso das populações árabes 
às tecnologias de comunicação virtual e às redes 
sociais.
c) A sólida e amigável relação diplomática de países 
como Síria e Líbia com os Estados Unidos.
d) O descontentamento das populações islâmicas 
com práticas terroristas financiadas pelos seus 
próprios governantes.
________________________________________

12. A divisão da Península da Coreia em dois países 
– Coreia do Norte e Coreia do Sul – remonta a fins da 
Segunda Guerra Mundial. A este respeito, assinale 
a alternativa que apresenta os fatos corretamente:
a) Atualmente, a Coreia do Norte representa 
na região a ordem econômica capitalista e a 
organização política democrática.
b) Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do 
Sul são ambos alinhados à ideologia comunista, 
embora em graus variados de comprometimento.
c) Enquanto a Coreia do Norte aproximou-se do 
comunismo soviético, a Coreia do Sul aliou-se ao 
capitalismo norte-americano.
d) Embora tenha sido um governo autoritário 
comunista por décadas, a Coreia do Norte encontra-
se, atualmente, em fase de plena abertura política 
e econômica.
________________________________________

13. Nos últimos anos, a República do Irã tem 
enfrentado censuras da comunidade internacional, 
e particularmente dos Estados Unidos e da União 
Europeia, particularmente devido ao seu:
a) apoio irrestrito ao terrorismo islâmico.
b) vínculo com a Rússia.
c) controvertido programa nuclear.
d) afastamento da Organização das Nações Unidas.
________________________________________

14. As origens do sistema político democrático 
remontam à Grécia Antiga, particularmente à cidade-
estado ateniense. Escolha a melhor definição para 
o atual conceito de democracia:
a) Organização política centralizada na ideia de 
justiça social e exercida pela transferência de renda 
dos mais ricos aos mais pobres.
b) Administração pública caracterizada 
pela valorização das ideias de progresso e 
desenvolvimento, com contínua supressão de toda 
forma de conservadorismo.
c) Sistema sociopolítico em que são responsáveis 
pelo setor público os intelectuais e acadêmicos, 
únicos detentores de habilidade para essa função.
d) Forma de governo cujo poder supremo se 
baseia no povo, e é por ele exercido, direta ou 
indiretamente, na tomada de decisões.

15. A palavra “etnia” é proveniente do substantivo 
grego ethnos, que significa gente ou nação 
estrangeira. Etnia diz respeito ao âmbito cultural: um 
grupo étnico é uma comunidade humana definida 
por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças 
genéticas. Sendo assim, assinale a alternativa que 
melhor define o conceito de “etnocentrismo”:
a) Visão de mundo segundo a qual a sua própria 
cultura assume posição de destaque, enquanto 
todas as outras são assimiladas como categorias 
inferiores em relação a ela.
b) Percepção das diferenças culturais e étnicas 
como o “motor da história”, sem as quais o substrato 
humano se torna inerte perante o domínio da 
natureza.
c) Compreensão dos valores artísticos e culturais 
como auge das capacidades humanas, acima da 
política e da economia, por exemplo.
d) Supervalorização das sociedades arcaicas e 
primitivas sem escrita, em detrimento da própria 
civilização ocidental.

QUESTÕES 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Os fundamentos legais do Sistema Único de 
Saúde (SUS) estão detalhados na Constituição 
Federal de 1988, constituições estaduais e leis 
orgânicas dos municípios.  A respeito do SUS, 
analise as afirmativas abaixo:

I. O Sistema Único de Saúde dá suporte à efetivação 
da política de saúde no Brasil e traduz em ação os 
princípios e diretrizes dessa política. 
II. Foi instituído para coordenar as ações da esfera 
federal, para vigilância à saúde na esfera municipal 
e para atender suas demandas por atenção à saúde. 
III. Compreende um conjunto de organizações 
públicas de saúde e serviços privados de saúde 
que o integram funcionalmente para a prestação de 
serviços. 
IV. É um produto da Reforma Sanitária Brasileira, 
originada no movimento sanitário, processo político 
que mobilizou toda a sociedade brasileira.
V. O Sistema Único de Saúde se refere a um sistema 
de prestação de serviços assistenciais e pode ser 
comparado com sistemas de natureza privada. 

Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I, II, III.
b) I, III, IV.
c) II, IV, V.
d) III, IV, V.
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17. Ainda que o planejamento em Saúde Pública, 
juntamente com a epidemiologia e as ciências 
sociais, constitua um dos três pilares da Saúde 
Coletiva, o ato de planejar antecede o próprio 
aparecimento da Saúde Pública. No caso das 
instituições de Saúde, em que a quantidade e 
complexidade das tarefas a serem realizadas, bem 
como o volume de recursos e pessoas envolvidas 
na sua realização, não podem correr o risco do 
improviso, a necessidade de planejar torna-se de 
extrema importância (PAIM, 2006). A este propósito, 
analise se as afirmações abaixo são verdadeiras 
(V) ou falsas (F) e assinale a alternativa correta, 
que contém a sequência de cima para baixo.

(  ) O planejamento é essencialmente uma produção 
de planos de ação, programas e projetos, com a 
finalidade de organizar e possibilitar a realização 
das ações em saúde.
(  ) O trabalho de planejamento em saúde permite 
a convergência e a racionalização dos trabalhos 
parciais, tendo em vista o alcance de objetivos 
estabelecidos.
(  ) O planejamento deve compreender quatro 
momentos fundamentais: explicativo, normativo, 
estratégico e tático-operacional.
(  ) A Programação Pactuada Integrada da Atenção 
à Saúde (PPI) consiste num processo que visa 
definir a programação das ações de saúde em cada 
território.
(  ) O planejamento deve ser teórico, ideológico e 
orientado à solução de problemas, sejam individuais, 
populacionais ou ainda dos serviços de saúde.

a) F F V F V
b) V V V F F 
c) V F V F V
d) F V V V F
________________________________________

18. De acordo com Carvalho (2010), é importante 
reconhecer os tipos de respiradores orais, pois cada 
um deles exige um atendimento diferenciado por 
parte do fonoaudiólogo e da equipe multiprofissional. 
O respirador oral ___________ é o paciente que 
respira pela boca por ___________. O respirador 
oral ___________ apresenta obstáculo __________ 
que impedem ou dificultam a respiração nasal. 
Já o respirador oral _____________ apresenta 
respiração oral por __________________.

Assinale a alternativa que contém os termos que 
completam a frase corretamente:
a) puramente funcionais; hábito; orgânico; mecânico; 
impotente funcional; disfunção neurológica.
b) orgânico; disfunção neurológica; puramente 
funcional; mecânico; impotente funcional; hábito.

c) puramente funcional; disfunção neurológica; 
impotente funcional; orgânico; impotente funcional; 
hábito
d) impotente funcional; hábito; orgânico; disfunção 
neurológica; puramente funcional; orgânico.
________________________________________

19. O HumanizaSUS (Política Nacional de 
Humanização do Ministério da Saúde - 2004) define 
humanização como “o grau de co-responsabilidade 
dos diferentes atores que constituem a rede SUS 
na produção da saúde, e implica mudança na 
cultura da atenção dos usuários e da gestação dos 
processos de trabalho”. Assinale a alternativa que 
indica corretamente um dos princípios norteadores 
dessa política:
a) Estímulo ao trabalho de assistência aos 
usuários, com fortalecimento de ações planejadas 
cuidadosamente pela equipe de saúde.
b) Valorização da dimensão objetiva e individualizada 
em todas as práticas de atenção e gestão.
c) Fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade 
e a grupalidade.
d) Utilização da informação e treinamento em saúde 
para o cumprimento de ações em saúde por parte 
do usuário do SUS.
________________________________________

20. A Política Nacional de Promoção da Saúde 
(Brasil, 2010) tem como objetivo geral promover 
a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e 
riscos à saúde relacionados aos seus determinantes 
e condicionantes. No que se refere às ações 
priorizadas por esta política para o biênio 2006-
2007, analise as opções abaixo:

I. Divulgação e implementação da Política Nacional 
de Promoção da Saúde e Alimentação saudável. 
II. Redução da morbimortalidade em decorrência 
do uso abusivo de álcool e outras drogas e prática 
corporal/atividade física.
III. Redução da mortalidade materna e infantil e 
Atenção à Saúde do Homem.
IV. Redução das desigualdades sociais por meio 
da distribuição de renda e combate às doenças 
endêmicas.
V. Redução da morbimortalidade por acidentes 
de trânsito e prevenção da violência e estímulo à 
cultura de paz.

Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as opções I, II e V estão corretas
b) Somente as opções II, IV e V estão corretas
c) Somente as opções II, III e IV estão corretas
d) Todas as opções estão corretas



5

21. Próteses auditivas, ou Aparelhos de 
Amplificação Sonora Individual (AASI), são 
sistemas que aumentam a intensidade dos sons do 
ambiente de forma que eles possam ser percebidos 
pelos indivíduos com perda auditiva (IORIO; 
MENEGOTTO, 2013). Assinale a alternativa correta 
sobre os tipos de próteses auditivas existentes 
atualmente no mercado:
a) Quanto ao local de uso, as próteses são 
classificadas em internas ou externas, e quanto 
ao número de canais de processamento, são 
classificadas como simples ou complexas, 
com número de canais pré-determinado ou 
indeterminado.
b) Quanto ao processamento do som, as próteses 
podem ser analógicas ou digitais, e quanto à oclusão 
do meato acústico externo, podem ser abertas ou 
fechadas.
c) Quanto ao modo de amplificação do sinal de 
fala, podem ser classificados como lineares e não 
lineares, e quanto à forma de transmissão do som 
ao usuário, podem ser classificados em CROSS ou 
BICROSS.
d) Quanto à forma de regulagem de características 
eletroacústicas, podem ser ajustadas por meio de 
chaves no corpo do aparelho ou por orientações 
telefônicas ao paciente, que poderá regular o 
aparelho se possuir a chave, e quanto à forma 
de transmissão, podem ser classificados em 
convencionais ou retroauriculares.
________________________________________

22. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) foram criados com o objetivo de ampliar 
a abrangência e o escopo das ações da atenção 
básica, bem como sua resolubilidade (BRASIL, 
2012). Com relação ao NASF, analise as afirmações 
abaixo e julgue se são verdadeiras (V) ou falsas (F):

( ) Os NASF fazem parte da atenção básica, mas 
não são de livre acesso para atendimento individual 
ou coletivo.
(   ) Os NASF podem ser organizados em duas 
modalidades: NASF 1 e NASF 2.
(   ) No NASF 1, a soma das cargas horárias 
semanais dos membros da equipe deve ser de 40 
horas.
(  ) Alguns dos profissionais que podem compor 
tanto o NASF 1 quanto o NASF 2 são: médico 
acupunturista, fonoaudiólogo, psiquiatra, terapeuta 
ocupacional  e médico veterinário.
(  ) A demanda do NASF é espontânea, de acordo 
com a procura de cada usuário às especialidades 
que necessita.

Assinale a alternativa que contém a sequência 
correta, de cima para baixo:

a) F V V F V.
b) V F F V V.
c) F F V V F.
d) V V F V F.
________________________________________

23. De acordo com Hernandez (2001), nas unidades 
neonatais, a população de risco que requer maior 
atenção do fonoaudiólogo são os recém-nascidos 
pré-termo. Embora sua condição por si só não 
possa ser considerada como disfagia, esta pode 
evoluir para um quadro de alteração persistente da 
deglutição. Diante disso, o profissional necessita 
reconhecer o que significa a disfagia e suas causas 
no lactente. Nessa situação, avalie as asserções a 
seguir e a relação proposta entre elas.

I. A disfagia em lactentes ocorre quando há um 
descontrole na coordenação das funções de 
respiração e de alimentação.
II. O lactente pode sofrer danos neurológicos 
congênitos ou adquiridos, estruturais, funcionais 
ou como consequência de estados mórbidos a que 
está sujeito.

A respeito das afirmações, assinale a alternativa 
correta:
a) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II 
é uma proposição falsa.
b) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma 
justificativa correta da I.
c) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não 
é uma justificativa correta da I.
d) As asserções I e II são proposições falsas.
________________________________________

24. A Constituição Brasileira de 1988 criou o SUS 
(Sistema Único de Saúde) em cumprimento ao 
artigo 196, que indica a saúde como direito de 
todos e dever do Estado. Através da Constituição, 
foram instituídas as diretrizes e princípios para 
o funcionamento do sistema de saúde nacional, 
por meio da Lei 8.080. Indique a alternativa que 
apresenta corretamente as diretrizes e princípios 
do SUS:
a) Igualdade, controle social, abrangência, 
gratuidade e regionalização, resolutividade, 
integração, universalidade, descentralização.
b) Igualdade, centralização, controle social, 
universalidade, gratuidade, interdisciplinaridade, 
hierarquização.
c) Integralidade, descentralização, participação 
social, universalidade, equidade, gratuidade, 
regionalização, hierarquização.
d) Integralidade, igualdade, descentralização, 
universalidade, controle estatal, regionalização, 
hierarquização.
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25. Um fator de extrema importância, que pode 
acarretar dificuldades na amamentação natural 
de lactentes, é o uso de bicos artificiais, visto que 
podem reduzir a duração do aleitamento materno, 
do contato entre mãe e bebê, e pode favorecer o 
surgimento de diversas alterações fonoaudiológicas. 
No que se refere às diferenças entre ordenha da 
mama e sucção de bicos artificiais, assinale a 
alternativa correta:
a) Na mama, o lactente recebe pressão sobre 
o palato duro, que permitirá que o mesmo se 
mantenha horizontalizado, e no uso de bicos 
artificiais, a pressão sobre o palato duro é mínima, 
permitindo maior espaço aéreo nasal.
b) Na mama, o lactente ativa os músculos 
mastigatórios e bucinadores, para promover 
abertura e maior pressão intraoral, importante para 
a extração do leite, e nos uso de bicos artificiais 
os músculos ativos são os mesmos, com maior 
atividade da musculatura mastigatória.
c) Na mama, o lactente posterioriza a língua contra 
o palato mole para extrair o leite e deglutir com os 
lábios vedados, e no uso dos bicos artificiais, a 
língua se encontra anteriorizada.
d) Na mama, o lactente realiza movimentos 
mandibulares de protrusão, retrusão, elevação e 
abaixamento, e no uso de bicos artificiais, apenas os 
movimentos de abertura e fechamento mandibular.
________________________________________

26. Com o Programa de Saúde na Escola (PSE), 
instituído pelo Decreto Presidencial 6.286/2007, 
houve ampliação do papel do fonoaudiólogo na 
escola, que passou a enfocar a elaboração e prática 
de programas de saúde auditiva do escolar, com 
abrangência da promoção à saúde, prevenção, 
identificação de fatores de risco e presença de 
distúrbios auditivos, diagnóstico, intervenção 
e acompanhamento das crianças acometidas 
(BALEN, 2013). A primeira etapa, de procedimentos 
de triagem auditiva, deve ser realizada com 
simplicidade, facilidade de aplicação, possibilidade 
de rápida interpretação e ser bem recebidos pelos 
profissionais e pacientes.  Assinale a alternativa 
correta sobre a triagem auditiva na escola:
a) Os procedimentos utilizados devem ser: 
aplicação de questionário, triagem audiométrica, 
triagem timpanométrica e/ou triagem com emissões 
otoacústicas evocadas.
b) O fonoaudiólogo deve, inicialmente, elaborar um 
plano de ação com orientações aos pais, crianças 
e funcionários da escola, capacitando-os para 
identificar alterações auditivas nas crianças.
c) A triagem audiométrica é o procedimento padrão 
para o diagnóstico de deficiência auditiva e deve 
ser exclusivamente realizado no ambiente escolar.

d) A realização de triagem com emissões 
otoacústicas evocadas deve ser enfocada no 
ambiente hospitalar, em recém-nascidos, de forma 
universal, para diagnosticar deficiência auditiva de 
forma precoce.
________________________________________

27. De acordo com Granja (2011), o sistema 
estomatognático é o conjunto de estruturas bucais 
que desenvolvem as funções neurovegetativas e 
tem participação da mandíbula, com características 
próprias, mas também depende de outros sistemas, 
tais como nervoso e circulatório. O sistema 
estomatognático é constituído de estruturas 
estáticas e dinâmicas. Analise as afirmações abaixo 
e assinale a alternativa correta:

I. As estruturas estáticas necessitam de alto gasto 
energético
II. As estruturas dinâmicas atuam por meio de 
potencial de ação muscular
III. As estruturas estáticas são: nervos, ossos e 
dentes
IV. As estruturas dinâmicas possuem taxa 
metabólica alta.
V. A articulação temporomandibular constitui uma 
das estruturas dinâmicas do sistema motor oral.

a) Somente as afirmações I e IV estão corretas
b) Somente as afirmações II e V estão corretas
c) Somente as afirmações II e IV estão corretas
d) Somente as afirmações I e III estão corretas
________________________________________

28. Processamento auditivo é o termo utilizado 
para descrever o que acontece quando o cérebro 
reconhece e interpreta os sons em torno de uma 
pessoa (MOMENSOHN-SANTOS; BRANCO-
BARREIRO, 2004). Algumas características podem 
ser relacionadas aos Transtornos do Processamento 
Auditivo (TPA). Assinale a alternativa que apresenta 
tais características: 
a) Dificuldades para aprender via canal auditivo, 
dificuldade para falar em ambientes ruidosos e 
dificuldades para obedecer ordens ou direções.
b) Dificuldades para ouvir os sons da fala, atenção 
seletiva aos sons e isolamento social dentro de sala 
de aula.
c) Desempenho ruim tanto em tarefas verbais 
quanto em não verbais, comportamento controlado 
e problemas neurológicos.
d) Predisposição para alergias e sensibilidade 
alimentar, comportamento dócil e boa compreensão, 
apesar de dificuldades auditivas.
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GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

29. De acordo com Tomé e Oda (2014), a 
precisão dos pontos articulatórios sofre influência 
das características estruturais e funcionais 
dos articuladores da fala. As alterações 
musculoesqueléticas são causadas por problemas 
nas estruturas ósseas, cartilagens e músculos 
envolvidos na produção da fala ou nas demais 
funções orofaciais. Analise as afirmativas a seguir e 
julgue se são falsas (F) ou verdadeiras (V).

(  ) O tratamento dos distúrbios da fala de origem 
musculoesquelética é multissensorial (tátil, 
cinestésica e visual).
(   ) O tratamento miofuncional deve enfocar a 
execução dos fonemas de forma repetida até sua 
automatização.
(    ) O trabalho de propriocepção da alteração se 
faz por meio de imagens, vídeos e textos sobre a 
normalidade das funções.
(   ) O tratamento com percepção auditiva acerca 
da alteração deve enfocar os fonemas alvo para 
produção mais próxima do adequado.
(  ) O treinamento miofuncional refere-se à realização 
de exercícios de contra resistência e mobilidade, 
auto monitoramento e treino.

Assinale a alternativa que contém a sequência 
correta, de cima para baixo:
a) F F V F V
b) V F F F V
c) V V V F F
d) F V F V F

30. A aquisição da linguagem depende de um 
aparato neurobiológico e social, ou seja, de um bom 
desenvolvimento de todas as estruturas cerebrais, 
de um parto sem intercorrências e da interação social 
desde sua concepção. Alterações em qualquer um 
desses aspectos podem prejudicar sua aquisição e 
seu desenvolvimento. Assinale a alternativa correta 
sobre aquisição e desenvolvimento da linguagem:
a) As formações silábicas se iniciam com consoante-
vogal-consoante, e depois evoluem para consoante-
consoante-vogal.
b) Desde muito cedo já pode ser observada a 
comunicação não-verbal, com variações do tônus 
entre a mãe e o bebê, o olho no olho, expressões 
faciais. 
c) As crianças iniciam a fala com grande quantidade 
de sons e os adultos podem complementá-las.
d) As brincadeiras podem ser inicialmente de 
devaneio ou situação imaginária de histórias com 
sequência e jogos.


