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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA – RS  
 
CONCURSO PÚBLICO                                                            VESPERTINO – 04/03/2012 
          
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 
 
PROVA OBJETIVA – FONOAUDIÓLOGO 
        
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se 
inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do 
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de 
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com 
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou 
rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão 
ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer 
nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para a 
realização da prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu 
início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 
1 hora e 30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta 
preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para 
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos 
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente 
lacrado.   
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – FONOAUDIÓLOGO 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 05. 
 
O que vai acontecer com o planeta em 2012 
Saiba de onde saíram as profecias que prevêem o fim do mundo para dezembro 
por Redação Galileu  
 
O que é verdade e o que é mito sobre 2012? 
Você com certeza já ouviu a previsão de que o mundo vai acabar no dia 21/12/2012. Pode até ter ficado com 
aquela dúvida: será que vale a pena eu ir para o trabalho, cumprir minhas obrigações e me esforçar para ter um 
futuro melhor? Ou será que eu caio na gandaia, afinal de contas o que nos resta é curtir nosso último ano na 
face da Terra? Bom, 2012 começou e as pessoas parecem estar tocando a vida normalmente. Deve ser porque 
pouca gente levou a profecia a sério. A GALILEU explica o porquê.  
Essa previsão surgiu por causa de um calendário usado pelos Maias no auge de sua civilização. Acontece que 
ele se encerra justamente no dia 21 de dezembro deste ano, gerando especulações de que eles já teriam 
previsto o fim do mundo. A ideia do apocalipse em 2012 fez sucesso, gerou filmes, livros, palestras e programas 
de TV. Essa popularidade é o ponto culminante de um processo que começou há quase 25 anos, quando o 
artista e escritor americano José Argüelles publicou o livro "O Fator Maia". Nele, Argüelles misturava seus 
estudos sobre o fim do calendário maia com suas próprias idéias, ligadas à astrologia e ao New Age. Ele 
concluiu que 2012 marcaria o fim do ciclo do Homo sapiens e o início de uma época ecologicamente mais 
harmoniosa, que acabaria com os males do mundo moderno, como guerras, materialismo, violência, injustiça e 
opressão.  
Argüelles conclamou os leitores a se reunirem em várias partes do mundo nos dias 16 e 17 de agosto de 1987 
para meditar e rezar, dando um pontapé inicial para o grande dia que ainda estava 25 anos no futuro. Esse 
evento, batizado de Convergência Harmônica, atraiu grande atenção da mídia americana e ganhou o apoio de 
celebridades como a atriz Shirley McLaine. A partir do evento, 2012 se tornou uma data conhecida, e uma das 
favoritas dos profetas do fim do mundo. No entanto, o calendário usado para fazer a previsão é apenas um entre 
os vários que os maias usavam. Assim como os nossos meses, anos e séculos, ele se estrutura em unidades de 
tempo. Cada 20 dias formam um uinal. Cada 18 uinals, 1 tun, e cada 20 tuns faziam um katun. Enquanto o nosso 
sistema de contagem de séculos não leva a um fim, o calendário maia dura cerca de 5.200 anos e se encerra na 
data 13.0.0.0.0, que para muitos estudiosos corresponde ao nosso 21/12/2012.  
Isso não significa que eles esperassem pelo fim do mundo naquele dia. Na verdade, eles não pensavam no 
tempo de modo linear, e sim de modo mais cíclico. Há textos míticos maias que falam em eras anteriores à atual, 
e nada indica que esta seria a última. A maioria dos estudiosos acredita que, após chegar à data final, o 
calendário simplesmente se reiniciaria, assim como o nosso passa do 31 de dezembro para 1 de janeiro.  
Entre os milhares de textos maias conhecidos, há apenas um que faz menção à data. Uma inscrição encontrada 
na ruína de Tortuguero (Costa Rica) diz que nela virá à Terra Bolon Yokte K'u, deus associado à guerra e à 
criação. Mesmo assim, a profecia não parece ser levada muito a sério nem entre os descendentes dos Maias. 
No período colonial e depois houve rebeliões populares inspiradas pelas profecias ancestrais. Mas basta dar um 
pulo à América Central para ver que os maias de hoje estão cheios de projetos e nem um pouco preocupados 
com 2012.  
[...] 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI288492-17770,00-
O+QUE+VAI+ACONTECER+COM+O+PLANETA+EM.html(Adaptado) 

 
01.  Segundo o texto, a data de 21 de dezembro de 2012, registrada no calendário maia, tornou-se 
conhecida: 
a) Há quase duas décadas e meia, quando o escritor José Argüelles conclamou os leitores de seu livro “O Fator 
Maia”, em várias partes do mundo, para meditar e rezar tendo em vista 2012 (evento que ficou conhecido por 
Convergência Harmônica e chamou muita atenção da mídia, além ter recebido apoio de pessoas famosas).  
b) Por meio da descoberta desse calendário cujo encerramento se dará em 21 de dezembro de 2012. 
c) Com a estreia do filme 2012, em que se representa o que irá acontecer, conforme o calendário maia, em 21 
de dezembro deste ano.  
d) Através da menção da data 21 de dezembro de 2012 na inscrição encontrada na ruína de Tortuguero (Costa 
Rica), onde diz que virá à Terra Bolon Yokte K'u, deus associado à guerra e à criação, o que seria sinônimo de 
fim do mundo. 
 
02.  A explicação para o emprego do sinal indicativo de crase está INCORRETA em:  
a) “Nele, Argüelles misturava seus estudos sobre o fim do calendário maia com suas próprias idéias, ligadas à 
astrologia e ao New Age”.  (Houve a fusão da preposição a com o artigo a acompanhante da palavra astrologia.) 
b) “Há textos míticos maias que falam em eras anteriores à atual”. (Houve a fusão da preposição a com o artigo 
a acompanhante da palavra “era” que está elíptica.) 
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c) “Uma inscrição encontrada na ruína de Tortuguero (Costa Rica) diz que nela virá à Terra Bolon Yokte K'u,” (O 
substantivo “Terra” opõe-se a bordo, a mar, tornando obrigatória a crase.)  
d) ”deus associado à guerra e à criação.” (Nos dois casos houve a fusão da preposição a com o artigo a 
acompanhante das palavras “guerra” e “criação”.  
 
03. O Novo Acordo Ortográfico que se tornará obrigatório a partir de 2013, mas já em vigor, estabeleceu 
algumas mudanças quanto ao emprego da acentuação gráfica e da utilização do trema.  Com base 
nessas novas regras, analise as proposições a seguir: 
I – “Saiba de onde saíram as profecias que prevêem o fim do mundo para dezembro.” – Não ocorreu 
equívoco do redator quanto ao acento na forma verbal “prevêem”,  está correto, pois diferencia a 3ª 
pessoa do singular da 3ª pessoa do plural. 
II – “... quando o artista e escritor americano José Argüelles publicou o livro "O Fator Maia".” – O trema 
em “Argüelles” está  incorreto, pois somente  palavras derivadas de nomes estrangeiros devem mantê-
lo. 
III – “...Nele, Argüelles misturava seus estudos sobre o fim do calendário maia com suas próprias idéias,” 
– A palavra “idéias” foi grafada de maneira equivocada pelo redator, pois as paroxítonas terminadas em 
ditongo aberto ei  ou  oi não devem ser acentuadas. 
Diante dessas considerações, pode-se dizer: 
a) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
b) Apenas a proposição III está correta. 
c) Apenas a proposição II está correta. 
d) Apenas a proposição I está correta. 
 
04. Na construção da frase: “Uma inscrição encontrada na ruína de Tortuguero (Costa Rica) diz que nela 
virá à Terra Bolon Yokte K'u, deus associado à guerra e à criação.”, o vocábulo “nela” funciona como um 
recurso de coesão e : 
a) Remete à expressão “à data” na frase “há apenas um que faz menção à data”, que por sua vez, refere-se a 
21/12/2012.  
b) Retoma a expressão “ruína de Tortuguero”.  
c) Remete à “Costa Rica”. 
d) Retoma a inteira frase: “Entre os milhares de textos maias conhecidos, há apenas um que faz menção à data”. 
 
05. Quanto aos tempos verbais, observe atentamente cada alternativa e assinale aquela que contém a 
afirmativa CORRETA:  
a) Na frase “Saiba de onde saíram as profecias que prevêem o fim do mundo para dezembro”, o trecho 
sublinhado escrito de modo que o verbo expresse corretamente um fato passado concluído seria: “que preveram 
o fim do mundo para dezembro”.  
b) A frase “há apenas um que faz menção à data” escrita de modo que os verbos expressem corretamente a 
possibilidade de um fato futuro seria: ”se haver apenas um que faça menção à data”. 
c) A frase “A partir do evento, 2012 se tornou uma data conhecida,” escrita de modo que o verbo expresse 
corretamente um fato futuro em relação a um fato passado não concluído seria: “A partir do evento, 2012 se 
tornava uma data conhecida,”. 
d) “No entanto, o calendário usado para fazer a previsão é apenas um entre os vários que os maias usavam.” 
Essa frase escrita de modo que o verbo em destaque expresse corretamente um fato passado anterior a outro 
fato passado seria: “No entanto, o calendário usado para fazer a previsão fora apenas um entre os vários que os 
maias usavam.” 
 
06. Dentre as características necessárias a uma comunicação oficial, só NÃO podemos incluir: 
a) Clareza. 
b) Uniformidade. 
c) Concisão. 
d) Pessoalidade. 
 
07. Quando afirmamos que um texto tem a necessidade de ser claro e conciso, estamos dizendo que: 
a) Este texto deverá ser escrito na norma culta, trazendo informações aleatórias. 
b) Temos que buscar a fundamentação de tudo aquilo sobre o que falamos, e apresentar todas as informações 
sobre tal tema, sem delimitar o que é realmente necessário. 
c) Ele precisa ser de fácil compreensão, e dizer aquilo que necessita com o menor número possível de palavras. 
d) Devemos nos atentar à extensão do texto, sem necessariamente relevar a qualidade dele. 
 
08. Há, em alguns textos que escrevemos, inclusive dentro dos órgãos públicos, a necessidade de se 
utilizar um vocativo. Quando o utilizamos, fazemos isso para: 
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a) Explicar algo. 
b) Dirigir-nos a alguém. 
c) Ressaltar uma possibilidade. 
d) Dar nome ao texto. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
09. Analisando a frase: 
“Se chover amanhã, então sábado e domingo fará frio”. 
Chamando de p: chover amanhã; q: sábado fará frio e r: domingo fará frio. Assinale a alternativa que 
representa essa frase usando simbologia lógica: 
a) p ⇔ q ∧ r 
b) p ⇒ q ∨ r 
c) p ⇔ q ∨ r 
d) p ⇒ q ∧ r 
 
10. Numa firma, dentre os funcionários 42 são mulheres, 24 são pessoas que possuem moto, 13 são 
homens que não possuem moto e 9 são mulheres que possuem moto. Quantos funcionários há nessa 
firma? 
a) 50. 
b) 60. 
c) 70. 
d) 80.  
 
11. Quatro irmãos estavam fazendo um curso de verão, porém um deles não foi aprovado. No momento 
de contar para os pais qual tinha sido reprovado eles disseram: 
- Eu não fui, disse Alan. 
- Foi a Bianca, disse Claudia. 
- Foi o Diego, disse Bianca. 
- A Claudia não tem razão, disse Diego. 
Sabendo que somente um deles mentiu, quem foi reprovado? 
a) Alan. 
b) Bianca. 
c) Claudia. 
d) Diego. 
 
12. Seja verdadeira a sentença “Eu sou aprovado no concurso se, e somente se estudar bastante”. Então 
é necessariamente verdadeira a sentença: 
a) Sou aprovado no concurso. 
b) Eu estudo bastante. 
c) Se eu estudar bastante, então sou aprovado no concurso. 
d) Se eu sou aprovado no concurso então eu não estudei bastante. 
 
13. Sejam os argumentos: 
Argumento I: Se o carro for novo e a moto for amarela, então Carlos comprará ambos. A moto é amarela. 
Portanto, Carlos comprará ambos. 
Argumento II: Se o carro estiver em bom estado de conservação, então Amanda o comprará. Amanda 
comprou o carro. Portanto o carro está em bom estado de conservação. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto à validade dos argumentos I e II: 
a) I válido e II inválido. 
b) I inválido e II válido. 
c) I e II válidos. 
d) I e II inválidos. 
 
14. Se for verdade que: “alguns alunos não são estudiosos”; então é necessariamente verdade que: 
a) Todos os alunos são estudiosos. 
b) Há pelo menos um aluno que não é estudioso. 
c) Nenhum aluno é estudioso. 
d) Alguns alunos são estudiosos. 
 
15. Escrevendo-se todos os números inteiros de 1 a 100 quantas vezes o algarismo 9 é escrito? 
a) 19. 
b) 20. 
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c) 21. 
d) 22. 
 
LEGISLAÇÃO 
16. Segundo a Lei n° 2.334 de 02 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de São Luiz Gonzaga e dá outras providências, é assegurado ao servidor o direito 
de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar, em defesa de direito ou de interesse legítimo. 
As petições, salvo determinação expressa, em Lei ou regulamento, serão dirigidas ao Prefeito Municipal 
e terão decisão final no prazo de: 
a) 15 (quinze) dias. 
b) 30 (trinta) dias. 
c) 45 (quarenta e cinco) dias. 
d) 60 (sessenta) dias. 
 
17. Segundo a Lei n° 2.334 de 02 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de São Luiz Gonzaga e dá outras providências, o servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Com base nessas informações, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, somente em sua forma dolosa, que resulte em 
prejuízo ao Município ou a terceiros.  
b) A obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores. 
c) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo independentes entre si.  
d) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue 
a existência do fato ou a sua autoria. 
 
18. Com base na Lei Orgânica do Município de São Luiz Gonzaga, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O município garantirá a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais municipais sob sua 
responsabilidade, sendo permitida a cobrança de eventuais taxas ou contribuições para construção e/ou 
conservação de escolas. 
b) O não oferecimento do ensino pré-escolar e do ensino obrigatório, ou sua oferta irregular pelo Poder Público 
Municipal, importa responsabilidade administrativa da autoridade competente. 
c) Não é responsabilidade do município complementar o ensino público, com programas permanentes e gratuitos 
de material didático, transportes, suplementação alimentar, assistência médica, odontológica, social e 
psicológica, atividades culturais, artísticas e esportivas. 
d) Não cabe ao município estabelecer normas para o ensino na zona rural. 
 
19. Segundo a Lei Orgânica do Município de São Luiz Gonzaga, cabe ao município definir uma política da 
saúde e de saneamento básico interligada com os programas da união e do Estado, com o objetivo de 
preservação da saúde individual e coletiva e que vise à eliminação do risco de doenças e de outros 
agravos. Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O Poder Público Municipal deverá propiciar o acesso universal e igualitário de todos os habitantes do 
município às ações e serviços de promoção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação. 
b) No setor de saúde, a Administração Municipal deverá priorizar a área de idosos. 
c) É permitido ao município cobrar do usuário a prestação de serviço de assistência à saúde, mantido pelo Poder 
Público Municipal. 
d) É permitido ao município proporcionar assistência à saúde de seus servidores através de empresas de 
medicina de grupo. 
 
20. Segundo a Lei n° 5.079, de 27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os quadros de Cargos e 
Funções Públicas do Município, estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências, 
a carga horária mínima para os cargos em comissão será de: 
a) 20 (vinte) horas semanais. 
b) 30 (trinta) horas semanais. 
c) 40 (quarenta) horas semanais. 
d) 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. Sobre a respiração oral, é CORRETO afirmar que ela é considerada uma: 
a) Adaptação fisiológica. 
b) Adaptação patológica. 
c) Adaptação fisiológica e patológica ao mesmo tempo. 
d) A respiração oral nunca deve ser considerada uma adaptação patológica. 
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22. Segundo Renata Francesco, podemos dizer sobre a respiração do bebê que: 
a) Desde que o bebê nasce até cerca de 7 anos de idade, sua respiração é exclusivamente nasal. 
b) Desde que o bebê nasce até cerca de 1 ano de idade, sua respiração é exclusivamente nasal. 
c) Desde que o bebê nasce até a vida adulta, sua respiração é exclusivamente bucal. 
d) Desde que o bebê nasce até cerca de seis semanas a seis meses, sua respiração é exclusivamente nasal. 
 
23. Conforme Renata Francesco, descreve no livro Respiração Oral, podemos afirmar sobre o nariz que, 
EXCETO: 
a) O nariz é nossa via respiratória preferida. 
b) O nariz permite o aquecimento do ar. 
c) O nariz permite apenas, o aquecimento e filtração do ar. 
d) O nariz permite o aquecimento, umidificação e filtração do ar. 
 
24. Irene Marchesan, afirma sobre o sistema estomatognático que: 
a) Este sistema mostra-nos, claramente, a razão do trabalho conjunto entre a odontologia e a fonoaudiologia, 
pois fazem parte dele dois grupos distintos de estruturas bucais: estáticos e passivos. 
b) Este sistema é composto por dois grupos distintos de estruturas bucais: as estáticas ou passivas e as 
dinâmicas ou ativas. 
c) Esse sistema tem estruturas estáticas representadas pelas unidades neuromusculares, que mobilizam as 
partes estáticas. 
d) Esse sistema tem estruturas dinâmicas que são representadas pelos arcos osteodentários, maxila e 
mandíbula. 
 
25. Sobre o crescimento e desenvolvimento crânio-facial, podemos dizer que, EXCETO: 
a) O crescimento do neurocrânio ocorre com o crescimento expansivo da massa encefálica. 
b) A face necessita, além de estímulos genéticos, de estímulos externos para o seu desenvolvimento. 
c) A respiração, sucção na amamentação, mastigação e deglutição dão estímulos para o crescimento e 
desenvolvimento crânio- facial. 
d)Fatores como: hereditariedade, desnutrição e raça não interferem no crescimento e desenvolvimento crânio-
facial. 
 
26.  Podem ser características dos respiradores orais, EXCETO: 
a) Distúrbios de aprendizagem. 
b) Distúrbios de comportamento. 
c) Sono bem desconfortável, em virtude das dificuldades respiratórias. 
d) A respiração oral não é um fator de desestabilização das vias aéreas superiores durante o sono dos 
respiradores orais. 
 
27. São consideradas funções estomatognáticas: 
a) Mastigação e sucção, apenas. 
b) Mastigação, sucção e fala, apenas. 
c) Mastigação, sucção, fala e deglutição, apenas. 
d) Mastigação e fala, apenas. 
 
28. Marchesan, afirma sobre a deglutição que, EXCETO: 
a) A deglutição é uma sequência reflexa de contrações musculares. 
b) É uma atividade neuromuscular complexa e integrada. 
c) É a primeira função a manifestar-se no feto. 
d) É a terceira função a manifestar-se no feto. 

 
29. Levando em consideração o reflexo de sucção, podemos dizer que: 
a) Ele inicia-se a partir do quinto mês de vida intra-uterina. 
b) Ele inicia-se a partir do nascimento do bebê. 
c) Ele inicia-se a partir do terceiro mês de vida intra-uterina. 
d) Ele inicia-se a partir do segundo mês de vida intra-uterina. 
 
30. É CORRETO, dizer sobre a respiração que: 
a) A respiração pulmonar acontece antes do nascimento e exerce função vital. 
b) Ocorre por via nasal, onde o ar é filtrado de suas impurezas. 
c) A respiração nasal não é importante para o desenvolvimento crânio-facial. 
d) Na primeira infância é comum encontrarmos um padrão respiratório bucal em quase 100% das crianças. 
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31. A mastigação é dividida em três fases distintas: incisão, trituração e pulverização. Sobre essas fases, 
podemos afirmar que, EXCETO: 
a) Na incisão, a mandíbula eleva-se em protrusão e apreende o alimento entre as bordas incisais. 
b) Na trituração, temos a fase aonde os alimentos são transformados em partículas menores. 
c) Na pulverização, temos a moenda das partículas pequenas. 
d) Na pulverização temos a moenda das partículas, as quais serão transformadas em elemento maiores. 
 
32. Conforme mencionado por Irene Marchesan, no livro Fundamentos da Fonoaudiologia, podemos 
dizer sobre a fala que: 
a) Ela é uma função executada através de órgãos não pertencentes a outros sistemas do organismo. 
b) Desde o nascimento o bebê já começa a se preparar para a fala. 
c) Os sons produzidos pelas pregas vocais não são controlados, modelados e articulados pela interferência da 
laringe.  
d) A boca não tem função primordial na articulação dos sons. 
 
33. A mandíbula é o único osso móvel da face, que liga-se ao osso temporal por meio da articulação 
têmporo-mandibular. Ela é dupla, bilateral e com movimentos sincronizados entre as duas articulações. 
Podemos afirmar que são componentes da articulação têmporo mandibular, EXCETO: 
a) Côndilo mandibular. 
b) Disco articular. 
c) Cápsula articular. 
d) Maxila. 
 
34. Dentre as diversas espécies animais podemos verificar a relação anatômica das articulações 
têmporo-mandibulares com as respectivas características funcionais. Em relação aos herbívoros, 
roedores, carnívoros e humanos nós podemos dizer que: 
a) Os herbívoros possuem cavidade condilar estreita. 
b) Os herbívoros possuem articulações como dobradiças e cavidade condilar profunda. 
c) Os humanos possuem cavidade condilar ampla em sentido lateral e ântero-posterior e relativamente profunda. 
Efetuando movimento condilar de rotação, translação e deslizamento lateral. 
d) Os roedores e carnívoros possuem cavidade condilar ampla. 
 
35. Quando um fonoaudiólogo avalia a deglutição do seu paciente, deve levar em conta fatores como, 
EXCETO: 
a) Características craniofaciais. 
b) Oclusão e mordida. 
c) Idade e o que se deglute. 
d) Todos os itens anteriores citados na letra a, b e c, não precisam ser levados em conta na hora de avaliar a 
deglutição do paciente. 
 
36. O termo deficiência auditiva engloba uma gama ampla de distúrbios, desde dificuldades menos 
graves e transitórias, como as que são resultantes de problemas do ouvido médio, até as situações mais 
severas, como nos casos das deficiências neurossensoriais, que podem limitar de modo significativo a 
aquisição da linguagem e produção da fala. Temos como características gerais das deficiências 
auditivas, EXCETO: 
a) Em geral, os níveis de desenvolvimento cognitivos não são comprometidos, embora sejam de difícil testagem 
em razão da natureza predominantemente verbal dos testes empregados para tal fim.  
b) As deficiências auditivas podem fazer parte de quadros mais severos, como as deficiências mentais, o que é 
comum em casos nos quais a deficiência auditiva tem como causa traumatismo crâniano. 
c) A capacidade de simbolizar tende a ser normal, assim como os brinquedos e objetos tendem a ser 
apropriadamente utilizados. 
d) Nunca temos associado a deficiência auditiva, distúrbios emocionais como: impulsividade e hiperatividade.  
 
37. Temos como características linguísticas nos deficientes auditivos: 
a) Graus de distúrbios da linguagem e da fala não dependem da severidade e da duração da perda auditiva. 
b) Não são encontradas alterações prosódicas na fala dos deficientes auditivos. 
c) As sentenças tendem a serem longas e sem a omissão de determinados elementos linguísticos. 
d) Vocabulário tende a ser pouco diversificado. 

 
38. Segundo Sílvia Pinho, alteramos nossa voz todo o tempo, conforme o contexto e carga afetiva. 
Levando em consideração isso, podemos dizer que é INCORRETO afirmar que: 
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a) Quando estamos felizes elevamos nosso tom de voz e produzimos inflexões vocais em direção aos agudos. 
b) Quando estamos deprimidos, baixamos o tom da nossa voz direcionando-a para os graves. 
c) Quando externamos afeto, lançamos mão do recurso da nasalidade. 
d) Quando estamos irritados, diminuímos a intensidade da voz e usamos a nasalidade. 
 
39. No mal de Parkinson, o paciente apresenta dificuldade de marcha e equilíbrio, redução do tônus 
muscular e de força física, além de dificuldades vocais como, EXCETO: 
a) Redução da intensidade vocal. 
b) Tremor vocal. 
c) Aumento da flexibilidade vocal. 
d) Abaixamento do tom habitual da voz.  

 
40. Conforme Sílvia Pinho descreve no livro: Fundamentos em Fonoaudiologia, podemos afirmar sobre 
as Disfonias Funcionais que elas ocorrem por: 
a) Uso correto da voz. 
b) Inadaptações fônicas ou alterações psicodistônicas. 
c) Mal de Parkinson, Esclerose Lateral Amiotrófica e Miastenia Gravis. 
d) Neoplasias e Traumatismos. 
 
RASCUNHO 
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