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                                   Cargo: Fonoaudiólogo (a)   
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. Sobre o meato auditivo externo, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) A comunicação entre as orelhas média e interna e o ambiente externo é realizada pelo meato auditivo externo. 
b) Sua função básica é a de conduzir os sons até o tímpano. 
c) A porção óssea do canal no meato auditivo externo tem diâmetro fixo, já a porção cartilaginosa é variável e seu diâmetro 

depende de aspectos como os movimentos da mandíbula. 
d) O trajeto do meato auditivo externo em bebês e crianças pequenas é menos tortuoso e mais vertical do que nos adultos, 

não existindo uma tendência para que materiais estranhos se acumulem nele. 
e) No nascimento, não existe a porção óssea do meato auditivo externo e esta só se desenvolve totalmente por volta do final 

do terceiro ano de vida. 
 
2. A deglutição é uma das funções biológicas básicas. De acordo com a deglutição, marque a alternativa incorreta: 
 
a) A deglutição pode ocorrer como atividade inicialmente voluntária ou pode ser reflexa. 
b) Somente na deglutição normal, os dentes se encontram em oclusão cêntrica, e as forças geradas pela língua contra o 

palato duro e nas faces oclusais dos dentes têm grande influência sobre a conformação das estruturas faciais. 
c) A postura habitual de boca aberta pode ter efeitos profundos sobre o crescimento facial, e pode também levar à deglutição 

atípica. 
d) No último estágio da deglutição, há uma contração do constritor inferior da faringe, que comprime o bolo alimentar para o 

esôfago e ao mesmo tempo inicia-se o peristaltismo. 
e) Na fase involuntária e inconsciente da deglutição, ocorre o desencadeamento de reflexos, o palato mole fecha a 

nasofaringe, o dorso da língua se deprime e o bolo desliza para a orofaringe. 
 
3. São consideradas demências subcorticais, exceto: 
 
a) Doença de Pick 
b) Doença de Parkinson 

c) Doença de Wilson 
d) Coréia de Huntington 

e) Paralisia supranuclear progressiva  

 
4. Marque a alternativa incorreta , quanto a seqüência de Pierre Robin (SPR). 
 
a) Caracteriza-se por micrognatia, glossoptose e obstrução respiratória. 
b) Pode vir acompanhada de fissura palatina, palato ogival e retardo mental. 
c) Aparece de forma isolada ou está presente em outras síndromes. 
d) Massagens intra-orais com glicose na língua, na região da papila palatina e no vestíbulo labial é uma estratégia que 

melhora a glossoptose. 
e) Para a alimentação da SPR, deve ser mantida a postura de melhor adaptação para o bebê, podendo deixar a criança 

deitada. 
 
5. O mecanismo da deglutição acontece em quatro fases. Em que fase, o caminho do ar a glote é fechado para prevenir a 

aspiração, a válvula do esôfago abre-se para receber o bolo e até este momento podemos retornar o alimento se for 
necessário. Marque a alternativa correspondente. 

 
a) oral b) preparatória c) esofágica  d) faríngea  e) laríngea  
 
6. São componentes da articulação temporomandibular, exceto: 
 
a) cavidade condilar                                      
b) côndilo mandibular                                     

c) disco articular 
d) ligamentos 

e) músculo temporal 

 
7. Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, em relação as disfonias, assinalando a seguir, a opção correta. 
 
(  ) A disfonia funcional pertence a três diferentes aspectos, que podem atuar de modo isolado ou combinado, são: o uso 
incorreto da voz, alterações psicogênicas e as inadaptações vocais. 
(   ) A fonação sussurrada e a sonoridade intermitente são quadros típicos de disfonia psicogênica.  
(   ) O nódulo vocal é uma lesão que não decorre do uso inadequado ou abusivo da voz. 
(   ) Nódulos com fenda triangular medioposterior têm evolução em fonoterapia mais favoráveis do que os nódulos sem fenda. 
 
a) V, V, V, V. 
b) F, F, V, V. 
c) V, V, F, V. 
d) F, V, V, F. 
e) V, F, F, F. 
 
8. Sobre a avaliação comportamental vocal, qual aspectos da emissão corresponde a este enunciado: Disparo inicial do som 

laríngeo, que ocorre por uma coaptação insuficiente das pregas vocais, com conseqüente escape de ar ao inicio da 
fonação. 

 
a) Ataque vocal brusco. 
b) Ataque vocal aspirado. 
c) Ataque vocal isocrônico. 
d) Ataque vocal laringofaríngeo. 
e) Nenhuma das alternativas. 
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9. Leia as afirmativas e, posteriormente, assinale a alternativa correta quanto a reabilitação do paciente disfônico . 
 
I. Em caso de dúvidas sobre o diagnóstico, aconselha-se realizar um teste terapêutico, por um período de 2 a 3 meses, com a 

utilização de provas terapêuticas para direcionar a conduta. 
II. Os sons facilitadores têm como objetivo propiciar um melhor equilíbrio funcional da produção vocal. Podendo um mesmo 

som facilitador ser utilizado num quadro de disfonia hipercinética e disfonia hipocinética. 
III. Os sons nasais têm aplicação universal da voz e uns dos efeitos esperados é a redução do foco de ressonância 

laringofaríngeo, a dissipação da energia sonora no trato vocal e o aumento dos tempos máximos de fonação sem esforço. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

a) I e III apenas. b) I e II apenas. c) II, apenas. d) III, apenas. e) I, II e III. 
 
10. Assinale a alternativa incorreta sobre implante coclear. 
 
a) O implante coclear substitui parcialmente as funções da cóclea, transformando a energia sonora em sinais eletroquímicos e 

codificam estes sinais de uma maneira significativa ao córtex auditivo. 
b) É no momento do mapeamento dos eletrodos que se dá o inicio do processo de habilitação e reabilitação do deficiente 

auditivo. 
c) Na primeira sessão o fonoaudiólogo realiza a ativação, investigando quais são os estímulos elétricos necessários para 

desencadear a sensação de audição na pessoa implantada. 
d) Um dos critérios de seleção para pacientes adultos portadores de deficiências auditivas progressivas é terem até seis anos 

de surdez. 
e) As crianças usuárias de implante coclear se desenvolvem mais rapidamente do que as usuárias de aparelho de 

amplificação sonora (AASI), apresentando maior domínio da leitura orofacial e processo terapêutico mais dinâmico. 
 
11. Em relação ao processo de seleção e adaptação de aparelho de amplificação sonora, marque a alternativa correta. 
 
a) O candidato ao uso da amplificação vai depender do grau da perda auditiva e não do relato de um indivíduo com 

dificuldades auditivas e de comunicação. 
b) Não é qualquer criança com perda de audição significante que deve ser considerada uma candidata ao uso de amplificação. 
c) Quando a adaptação é monoaural é comum a adaptação do aparelho na pior orelha, se esta é boa para se beneficiar com o 

uso da amplificação. Mesmo quando a assimetria entre os lados for significativa, a pior orelha deve ser sempre a escolhida 
para receber a ampliação. 

d) Aparelhos peritimpânicos são contra-indicados para indivíduos que sofreram mastoidectomia radical, que possuam meatos 
acústicos externos estreitos ou tortuosos ou apresentem problemas crônicos de orelha média. 

e) O molde auricular, quando adaptado à orelha, não modifica as características da amplificação do sistema em uso. Não 
sendo em testes com o aparelho de amplificação necessário utilizar um molde adequado ao tipo de aparelho. 

 
12. Quanto as disartrias enumere as colunas e assinale a opção com a seqüência correta. 
 
1- Disartria espástica 
2- Disartria hipocinética 
3- Disartria Atáxica 
4- Disartria flácida 
 

(   ) Tem como características, rigidez muscular e  tremor involuntário. O sistema afetado é o  
extrapiramidal. 
(    ) Síndrome cerebelar com movimentos imprecisos. 
(    ) Afeta o neurônio motor inferior. É uma síndrome da paralisia bulbar. 
(   ) Lesão progressiva bilateral que atinge os tratos córtico-bulbares. Fala, fonação e deglutição 
estão sempre comprometidas. 
 

 

a) 2, 3, 4, 1. b) 3, 2, 1, 4. c) 2, 4, 1, 3. d) 3, 4, 1, 2. e) 4, 2, 3, 1. 
 
13. Em relação as afasias, marque a alternativa correta. 
 
a) A afasia de Broca é a afasia de compreensão mais grave. 
b) Na afasia de Wernicke a expressão é marcada por discurso não-fluente, com expressão oral comprometida em diversos 

graus. 
c) A afasia anômica tem como característica marcante as dificuldades na repetição, sendo uma afasia não-fluente. 
d) Na afasia mista a compreensão oral está preservada ou apenas levemente comprometida. 
e) A afasia global é caracterizada por comprometimento severo da emissão e compreensão oral e gráfica. O paciente 

apresenta mutismo na emissão oral e está restrito a esteriotipias. 
 
14. No tratamento das disfagias orofaringeanas, a reabilitação fonoaudiológica  faz parte do processo terapêutico e trata-se de 

uma reeducação funcional, que visa o restabelecimento da função normal ou compensatória. Quais os principais níveis que 
acontecem na reabilitação fonoaudiológica. 

 

I. Clínico medicamentosa. 
II. Cirúrgico e reabilitação propriamente dita. 
III. Gerenciamento das alterações da deglutição. 
IV. Reabilitação propriamente dita, com técnicas passivas e ativas. 
 

Está correto afirmar que: 
 

a) apenas a afirmativa III está correta. 
b) apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) apenas a afirmativa IV está correta. 

d) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
e) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
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15. De acordo com a triagem auditiva neonatal, marque a alternativa incorreta.  
 
a) O critério utilizado em triagem auditiva é o de passa ou falha. 
b) A identificação da perda auditiva deve ser realizada antes dos três meses, o diagnóstico antes dos seis meses e a 

intervenção imediata. 
c) Uma das desvantagens da triagem auditiva realizada em berçários é a maior probabilidade de obstrução do meato acústico 

externo do recém-nascido com vernix, com aumento de falsos-positivos. 
d) O potencial evocado auditivo de tronco encefálico é simples e de fácil aplicação e interpretação, sendo bastante 

recomendado para triagem neonatal, é mais rápido um minuto por orelha do que as emissões otoacústicas evocadas. A 
desvantagem é que não idêntica as alterações retrococleares. 

e) Os procedimentos de triagem auditiva neonatal são as emissões otoacústicas evocadas por estimulo transiente, potencial 
evocado auditivo de tronco encefálico e a triagem auditiva comportamental. 

 
16. Sobre a imitanciometria, leia as afirmativas abaixo. 
 
I. Na timpanometria ocorre diferentes posições que a membrana timpânica assume conforme a variação da pressão. 
II. As curvas do tipo Ad são encontradas em indivíduos com disfunção tubária. 
III. Para encontramos o volume equivalente da orelha média, diminui-se a compliância dinâmica da compliância estática. 
IV. O reflexo do estapédio ocorre bilateralmente em decorrência de um estimulo acústico suficientemente forte, mesmo que o 

estimulo seja monoaural. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) apenas a afirmativa II está correta. 

d) apenas a afirmativa I esta correta. 
e) todas as afirmativas estão corretas. 

  
17. No início, a perda auditiva neurossensorial é flutuante e acomete as freqüências graves, e com o tempo pode tornar-se 

horizontal. O teste de glicerol é indicado para o diagnóstico dessa patologia, sendo realizado a audiometria pré e pós- 
glicerol. No seu quadro clínico observa-se episódios de vertigem rotatória, zumbido, sensação de plenitude auricular, 
nauseias e vômitos. Marque a opção correta, quanto ao enunciado. 

 
a) Doença de Ménière  
b) Neurinoma do acústico  

c) Surdez súbita  
d) Otosclerose 

e) Presbiacusia 

 
18. Sobre a atuação fonoaudiológica na desordem temporomandibular, marque a alternativa incorreta. 
 
a) A mioterapia faz parte do tratamento da disfunção temporomandibular. 
b) Na avaliação fonoaudiológica, deve-se iniciar observando a postura corporal do individuo, quanto à coluna vertebral, 

ombros, posição da cabeça em repouso e assimetrias entre os lados do corpo. 
c) O trabalho mioterápico de relaxamento e adequação do tono muscular, não tem efeito rápido, devendo ser explicado ao 

paciente. 
d) As massagens não devem atingir os pontos de dor muscular, e a intensidade da pressão exercida deve respeitar a 

tolerância da pessoa massageada, podendo-se aumentar conforme esta permitir. 
e) Pode-se fazer compressa quente úmida na musculatura associada à massagem, visando o relaxamento, porém, não deve 

atingir a região pré-auricular. 
 
19. Assinale a alternativa incorreta em relação ao mascaramento clínico. 
 
a) Ao realizar audiometria tonal por via óssea, deve-se sempre usar o mascaramento na orelha não testada, pois a atenuação 

por via óssea é igual a zero. 
b) Atenuação interaural é a redução da energia de um sinal sonoro transmitido de um ouvido para o outro. Com diferença entre 

as intensidades do som no ouvido testado e na cóclea oposta. 
c) Na aplicabilidade do mascaramento, a atenuação interaural na audiometria tonal é 45dB e na audiometria vocal é 40dB. 
d) No mascaramento existem dois tipos de procedimentos: o psicoacústico e o acústico. As técnicas de Hood e Plateau são 

métodos psicoacústicos. 
e) Se realizarmos audiometria tonal por via óssea sem o uso do mascaramento, as respostas obtidas serão da melhor cóclea, 

mesmo o vibrador ósseo estando na orelha pior. 
 
20. Das alternativas abaixo, marque a incorreta a respeito dos distúrbios do aprendizado da leitura e escrita. 
 
a) As alterações do processamento auditivo central caracterizam muitas crianças que manifestam distúrbios de linguagem e do 

aprendizado da leitura e da escrita. 
b) Para análise da aprendizagem e do aprendizado especifico da leitura e da escrita, é importante não somente os aspectos 

individuais de cada ambiente, sendo também de importância suas inter-relações em termos de adequação com as 
expectativas e costumes primários do sujeito. 

c) O desenvolvimento da linguagem é o ponto de partida para a simbolização, mas uma pequena interferência em seu 
caminho não representa uma ameaça para o aprendizado do código gráfico. 

d) Nos desvios do conteúdo da leitura e da escrita, os problemas de compreensão e elaboração gráfica não se manifestam até 
que a criança tenha adquirido um nível de leitura e escrita que vá além de palavras ou sentenças simples. 

e) Na terapia fonoaudiológica, o primeiro aspecto a ser considerado é a motivação para a escrita que só ocorre na medida em 
que a mesma assuma um significado para o paciente. 
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21. Com relação aos Conselhos Municipais de Saúde, podemos afirmar: 
 

1) Formular estratégias e controlar a execução da política de saúde 
2) Seus representantes são escolhidos pelo Secretário de Saúde 
3) Executa ações de saúde coletiva e gestão hospitalar 
4) Acompanha a gestão financeira, desde a elaboração do orçamento atá a fiscalização da execução 
 

a) 1, 2, e 4 estão corretas 
b) Apenas a 3 está correta 
c) 2 e 3 estão corretas 

d) Apenas a 1 e a 4 estão corretas 
e) 3 e 4 estão corretas 

 

22. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
 

1) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 
2) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional e aceito 
pelo Conselho Nacional de Saúde; 
3) Investimentos previstos no Plano Quinquenal da Seguridade Social 
4) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estrados e Distrito Federal. 
 

Esta (ão) incorreta (s): 
 

a) Apenas a 1 
b) 2, 3 e 4; 

c) Apenas a 3 e 4; 
d) 1, 2 e 3; 

e) Apenas a 2 e 3. 

 

23. Com relação às afirmativas abaixo, marque a alternativa incorreta. 
 

1) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as clausulas 
dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. 
2) As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela 
direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de 
recursos humanos e para transferência de tecnologia. 
3) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção 
correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer órgãos e serviços de 
saúde. 
4) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao sistema Único de Saúde (SUS), mediante 
convênio, sem preservar a autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, a os recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. 
 

a) Somente 2 e 3 
b) Somente 1 

c) Somente 1 e 3 
d) Somente 4 

e) Somente 2 e 4. 

 

24. Para o funcionamento da prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados: 
 

a) Os estatutos e as regras das empresas de planos de saúde 
b) A forma de contrato ou convênio co a rede pública de saúde 
c) As normas de direito público e as regras apresentadas pelas entidades filantrópicas e sem fins lucrativos 
d) Os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS); 
e) As normas técnicas e administrativas da empresa privada e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
25. No nível municipal, o sistema Único de Saúde poderá organizar-se em: 
 

a) Comissões b) Conselhos c) Distritos d) Unidades e) Secretarias 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 
Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta para evitar ambiguidade 

nas frases 
Luiz Costa Pereira Júnior 

 O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou 
espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, é autor da sentença "A crase não foi feita para 
humilhar ninguém", marco da tolerância gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa 
crônica "Tropeçando nos acentos", e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o humorista Millôr Fernandes, 
de forma irônica e jocosa, é taxativo: "ela não existe no Brasil". 
 O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto, que morreu em abril deste ano aos 63 anos, 
propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava "sinal obsoleto, que o povo 
já fez morrer". Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático como 
quem revoga a lei da gravidade, Herrmann Neto logo desistiu do projeto. 
 

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11860. Acessado em 06/03/2010.  
 

26. O autor do texto I: 
 
I – Constrói os argumentos, no primeiro parágrafo, a partir de contrapontos. 
II – Utiliza a fala de outros escritores para reforçar a ideia de que a Crase não deveria existir. 
III – Reforça a ideia de polêmica em torno da Crase ao relatar o caso do Projeto de Lei. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) I e III apenas b) I, II e III c) II apenas d) I e II apenas e) III apenas 
 




http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11860
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27. Algumas classes gramaticais modalizam e apontam qual a opinião do autor frente ao assunto tratado no texto. Analise as 
assertivas considerando a imparcialidade do autor em relação ao que está escrito: 
 
I - O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica 
II - O humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: "ela não existe no Brasil" 
III - A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada 
IV - O deputado João Herrmann Neto, que morreu em abril deste ano aos 63 anos, propôs abolir esse acento do português do 
Brasil por meio do projeto de lei 5.154 
 
Há imparcialidade em: 
 
a) I e III apenas b) I, III e IV c) IV apenas d) I e II apenas e) I, II e III 
 
28. “O assunto é tão candente que, (...) o deputado João Herrmann Neto (...) propôs abolir esse acento do português” Nesse 

trecho temos conectivo que liga duas orações e estabelece uma relação de: 
 
a) Causa 
b) Consequência 

c) Conformidade 
d) Concessão 

e) Finalidade 

 
29. Analise o emprego do pronome QUE nas assertivas abaixo: 
 
I – Em “que morreu em abril deste ano, aos 63 anos”, temos um pronome iniciando uma oração explicativa. 
II – Em “pois o considerava "sinal obsoleto, que o povo já fez morrer”, temos um pronome iniciando uma oração restritiva, que 
limita o tipo de sinal obsoleto. 
III – Em “por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático”, temos um pronome iniciando uma 
oração restritiva, que limita o grupo de acusação e pressupõe outro grupo de gramáticos e linguistas que não o acusavam. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas I b) Apenas II c) Apenas III d) I e III apenas e) I e II apenas 
 
30. Assinale a alternativa que possui pontuação correta: 
 
a) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que, mesmo quando parece 
complicado, pode ser intuído pelo usuário do idioma em regras relativamente simples de ser incorporadas. 
b) Sinalizar a contração, entre vogais idênticas, (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que, mesmo quando 
parece complicado, pode ser intuído, pelo usuário do idioma, em regras relativamente, simples de ser incorporadas. 
c) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio; que, mesmo quando parece 
complicado, pode ser intuído pelo usuário do idioma em regras relativamente, simples de ser incorporadas. 
d) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que mesmo quando, parece 
complicado pode ser intuído, pelo usuário do idioma em regras, relativamente simples de ser incorporadas. 
e) Sinalizar a contração entre vogais idênticas  - no caso, a preposição a e o artigo a -  é um desafio que mesmo, quando 
parece complicado pode ser intuído pelo usuário do idioma, em regras, relativamente, simples de ser incorporadas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 







