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LÍNGUA PORTUGUESA 

O Islã não é só árabe 
Religião abrange diversas etnias em todo mundo

 

Boa parte da população ocidental acredita que o mundo 
islâmico é aquela porção de países do Oriente Médio que 
têm como idioma oficial o árabe. Por isso, são 
indevidamente considerados árabes alguns países de 
maioria islâmica, mas que têm outros idiomas, como 
Turquia (línguas turca e curda), Irã (persa), Afeganistão 
(pashtu e dari) e Paquistão (urdu e punjabi). 
Existem atualmente cerca de 1,3 bilhão de muçulmanos no 
mundo, como são denominados os adeptos do islamismo. 
A maioria vive na Ásia, onde essa religião nasceu e ganhou 
o mundo há cerca de 1.400 anos. Da Ásia, os muçulmanos 
passaram para o norte da África - onde foram chamados 
de mouros - e parte da Europa. Integraram
africanos, europeus das penínsulas ibérica e itálica e outros 
povos. Hoje eles estão presentes também entre europeus, 
norte-americanos e até brasileiros. 
O islamismo cresceu em número de adeptos muito mais 
fora do mundo árabe do que no local em que a religião 
nasceu. Basta fazer uma comparação: os países islâmicos 
mais populosos, como a Indonésia (com “apenas” 228 
milhões de habitantes), o Paquistão (145 milhões), 
Bangladesh (131 milhões) e Nigéria (127 milhões) têm 
contingentes humanos muito maiores que o Egito (70 
milhões), país de maior população entre os árabes, seguido 
de longe pelo Sudão (36 milhões). Até a Índia, 
majoritariamente hindu, tem aproximadamente 100 
milhões de muçulmanos. 

Revista GALILEU. p. 42. Novembro de 2001.

Com base nas ideias desenvolvidas no texto responda às 
questões de 1 e 2 abaixo: 

1. Sobre o que a maioria da população ocidental 
acredita acerca do mundo islâmico é CORRETO
afirmar: 

A. Que todos naquela parte do mundo possuem idiomas 
diferentes. 

B. Que Turquia, Irã, Afeganistão e Paquistão também 
falam o idioma oficial árabe. 

C. Que a África faz parte do mundo islâmico. 
D. Que embora sejam árabes, a religião oficial é o 

cristianismo. 
 
2. Sobre o Islamismo o texto esclarece: 
A. A maioria dos mulçumanos, como são denominados 

os adeptos do islamismo, vivem na Ásia. 
B. Todos os mulçumanos vivem no Oriente Médio.
C. O islamismo só tem adeptos na região árabe, não 

apresentando adeptos em outras partes do mundo.
D. No Egito e na Índia não há incidência de 

mulçumanos. 
 
3. Indique em qual das assertivas está 

relacionado a correta classificação do pronome, 
de acordo com a palavra grifada: 
“Perto da mesquita havia um jardineiro que 

conhecia de vista. ” 
A. Indefinido   
B. Possessivo        
C. Interrogativo          
D. Pessoal oblíquo 
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Religião abrange diversas etnias em todo mundo 

Boa parte da população ocidental acredita que o mundo 
Médio que 

têm como idioma oficial o árabe. Por isso, são 
indevidamente considerados árabes alguns países de 
maioria islâmica, mas que têm outros idiomas, como 
Turquia (línguas turca e curda), Irã (persa), Afeganistão 

Existem atualmente cerca de 1,3 bilhão de muçulmanos no 
mundo, como são denominados os adeptos do islamismo. 
A maioria vive na Ásia, onde essa religião nasceu e ganhou 
o mundo há cerca de 1.400 anos. Da Ásia, os muçulmanos 

onde foram chamados 
e parte da Europa. Integraram-se com 

africanos, europeus das penínsulas ibérica e itálica e outros 
povos. Hoje eles estão presentes também entre europeus, 

mero de adeptos muito mais 
fora do mundo árabe do que no local em que a religião 
nasceu. Basta fazer uma comparação: os países islâmicos 
mais populosos, como a Indonésia (com “apenas” 228 
milhões de habitantes), o Paquistão (145 milhões), 

ilhões) e Nigéria (127 milhões) têm 
contingentes humanos muito maiores que o Egito (70 
milhões), país de maior população entre os árabes, seguido 
de longe pelo Sudão (36 milhões). Até a Índia, 
majoritariamente hindu, tem aproximadamente 100 

Revista GALILEU. p. 42. Novembro de 2001. 

Com base nas ideias desenvolvidas no texto responda às 

Sobre o que a maioria da população ocidental 
CORRETO 

parte do mundo possuem idiomas 

Que Turquia, Irã, Afeganistão e Paquistão também 

Que embora sejam árabes, a religião oficial é o 

A maioria dos mulçumanos, como são denominados 

Todos os mulçumanos vivem no Oriente Médio. 
O islamismo só tem adeptos na região árabe, não 

partes do mundo. 
No Egito e na Índia não há incidência de 

Indique em qual das assertivas está 
relacionado a correta classificação do pronome, 

“Perto da mesquita havia um jardineiro que me 

4. Avalie as assertivas abaixo e indique a 
alternativa em que o sinal indicativo da crase 
está empregado corretamente:

A. Quanto à escolha das frutas, as cozinheiras preferem 
as frescas às industrializadas  

B. As empregadas domésticas levam à sério o seu 
trabalho, sobretudo no que se refere à qualidade das 
arrumações  

C. Desde às seis horas, as camareiras já estão à frente 
de suas atividades na organização dos quartos

D. À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado, 
como foi pedido à ela pela Secretaria de Educação 

 
5. Indique a assertiva onde a forma do verbo 

“clarear” está aplicada de forma INCORRETA:
A. A irmã clareou os cabelos 
B. Abra as janelas para que o dia clareie a sala
C. Clariamos a roupa ao sol 
D. O sol clareia o mundo 

MATEMÁTICA 

6. Se 25% do salário de Marcos correspondem à 
R$ 1.000,00, qual valor que corresponde à 
45% de seu salário? 

A. R$ 1.600,00 
B. R$ 1.800,00 
C. R$ 2.000,00 
D. R$ 2.100,00 
 
7. Em um posto de gasolina, o valor da gasolina é 

de R$ 3,19. Marcos gastou R$ 120,00 para 
abastecer. Quantos litros de gasolina foram 
colocados no carro (considere duas casas após 
a vírgula)? 

A. 37,85 litros 
B. 34,58 litros 
C. 35,57 litros 
D. 37,62 litros 
 
8. Uma empresa de ônibus tinha um movimento 

de 5.000 passageiros transportados por mês. 
Houve um aumento nas tarifas e o movimento 
diminuiu 15%. Quantos passageiros ela 
transporta agora? 

A. 3.850 
B. 4.000 
C. 4.250 
D. 4.450 
 
9. José recolheu 29 ovos em seu galinheiro e no 

outro dia mais 25 ovos. Para vendê
colocou em caixas com 6 ovos cada. Quantos 
ovos, ao todo, José recolheu?

A. 40 ovos 
B. 42 ovos 
C. 48 ovos 
D. 54 ovos 
 
10. Um  quilo de farinha de milho num mercado 

custa R$ 1,42. Um cliente comprou 7,5 kg.  O 
total pago pela farinha foi de:

A. R$ 9,85 
B. R$ 10,65 
C. R$ 10,85 
D. R$ 11,05 
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Avalie as assertivas abaixo e indique a 
alternativa em que o sinal indicativo da crase 
está empregado corretamente: 
Quanto à escolha das frutas, as cozinheiras preferem 

As empregadas domésticas levam à sério o seu 
trabalho, sobretudo no que se refere à qualidade das 

Desde às seis horas, as camareiras já estão à frente 
de suas atividades na organização dos quartos 
À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado, 
como foi pedido à ela pela Secretaria de Educação  

Indique a assertiva onde a forma do verbo 
“clarear” está aplicada de forma INCORRETA: 

Abra as janelas para que o dia clareie a sala 

 

Se 25% do salário de Marcos correspondem à 
R$ 1.000,00, qual valor que corresponde à 

Em um posto de gasolina, o valor da gasolina é 
de R$ 3,19. Marcos gastou R$ 120,00 para 
abastecer. Quantos litros de gasolina foram 
colocados no carro (considere duas casas após 

ma empresa de ônibus tinha um movimento 
de 5.000 passageiros transportados por mês. 
Houve um aumento nas tarifas e o movimento 
diminuiu 15%. Quantos passageiros ela 

José recolheu 29 ovos em seu galinheiro e no 
outro dia mais 25 ovos. Para vendê-los, ele os 
colocou em caixas com 6 ovos cada. Quantos 
ovos, ao todo, José recolheu? 

Um  quilo de farinha de milho num mercado 
custa R$ 1,42. Um cliente comprou 7,5 kg.  O 
total pago pela farinha foi de: 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

11. Com o intuito de aprimorar o monitoramento 
das mudanças do tempo no território 
catarinense, a Defesa Civil de Santa Catarina 
instalou um radar meteorológico, com 
cobertura de 77% de toda a superfície do 
Estado. Em qual município catarinense foi 
instalado este radar meteorológico? 

(Fonte: www.clicrbs.co
A. Lontras 
B. Brunópolis 
C. Campos Novos 
D. Doutor Pedrinho 
 

12. O plano real, criado por Fernando Henrique 
Cardoso em 1994, durante o governo de Itamar 
Franco, sofreu esta semana uma grande marca 
negativa, não registrada até então, nestes mais 
de 20 anos do plano. Qual foi esta marca?

(Fonte: www.globo.com)
A. O desemprego nas grandes cidades brasileiras 

ultrapassando a marca dos 29% da população 
economicamente ativa. 

B. A inflação acumulada dos últimos doze meses 
superando a marca de 15%. 

C. A moeda norte americana - Dólar, ultrapassando o 
valor de R$ 4,00. 

D. As importações de mercadorias superando todas as 
marcas históricas, em volume físico, de toda a 
existência do plano real. 

 

13. A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça
feira (22/09/2015) uma operação, que 
desarticulou um esquema de crimes financeiros 
envolvendo quatro organizações criminosas 
integradas por doleiros que atuavam em Santa 
Catarina, suspeitas de movimentar cerca de 
600 milhões de dólares por ano. A ação 
também ocorre no Paraná e Rio Grande do Sul. 
Como foi chamada esta operação da Polícia 
Federal? 

(Fonte: www.globo.com)
A. Operação Ex-Câmbio 
B. Operação Escambo 
C. Operação Dólar Negro  
D. Operação Doleiros 
 

14. Sobre o Município de Salete, é INCORRETO 
afirmar: 

(Fonte: www.salete.sc.gov.br)
A. Taió e Rio do Campo são municípios limítrofes
B. Tem uma área de 179,31 km² 
C. Tem a altitude média de 500 m 
D. Faz parte da região turística denominada Alto Vale do 

Itajaí 
 

15. Ainda sobre o Município de Salete, é CORRETO 
afirmar:                            (Fonte: www.salete.sc.gov.br)

A. A cidade pertenceu a Taió até 1961, quando atendia 
pelo nome de Córrego Grande.  

B. Comemora o seu aniversário de emancipação no dia 
29/12. 

C. Tem como atrativo a Gruta Nossa Senhora de Salete, 
um local oratório próprio para as pessoas fazerem 
suas orações. 

D. Teve como evento religioso a Festa Santuário Nossa 
Senhora da Fátima, realizada neste mês de Setembro 
de 2015. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

Com o intuito de aprimorar o monitoramento 
mudanças do tempo no território 

catarinense, a Defesa Civil de Santa Catarina 
instalou um radar meteorológico, com 
cobertura de 77% de toda a superfície do 
Estado. Em qual município catarinense foi 

(Fonte: www.clicrbs.com.br) 

O plano real, criado por Fernando Henrique 
Cardoso em 1994, durante o governo de Itamar 
Franco, sofreu esta semana uma grande marca 
negativa, não registrada até então, nestes mais 

20 anos do plano. Qual foi esta marca? 
(Fonte: www.globo.com) 

O desemprego nas grandes cidades brasileiras 
ultrapassando a marca dos 29% da população 

A inflação acumulada dos últimos doze meses 

Dólar, ultrapassando o 

As importações de mercadorias superando todas as 
marcas históricas, em volume físico, de toda a 

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-
(22/09/2015) uma operação, que 

desarticulou um esquema de crimes financeiros 
envolvendo quatro organizações criminosas 
integradas por doleiros que atuavam em Santa 
Catarina, suspeitas de movimentar cerca de 
600 milhões de dólares por ano. A ação 

rre no Paraná e Rio Grande do Sul. 
Como foi chamada esta operação da Polícia 

(Fonte: www.globo.com) 

Sobre o Município de Salete, é INCORRETO 

(Fonte: www.salete.sc.gov.br) 
Taió e Rio do Campo são municípios limítrofes 

Faz parte da região turística denominada Alto Vale do 

Ainda sobre o Município de Salete, é CORRETO 
(Fonte: www.salete.sc.gov.br) 

A cidade pertenceu a Taió até 1961, quando atendia 

Comemora o seu aniversário de emancipação no dia 

Tem como atrativo a Gruta Nossa Senhora de Salete, 
um local oratório próprio para as pessoas fazerem 

Teve como evento religioso a Festa Santuário Nossa 
Senhora da Fátima, realizada neste mês de Setembro 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Em relação ao comportamento de linguagem e 
seu desenvolvimento normal, indique a 
assertiva CORRETA: 

A. As fases pré-verbais preparam o caminho para as 
fases verbais.  

B. O comportamento de linguagem inclui apenas a 
imitação e a compreensão de comunicações de 
outras pessoas.  

C. As vocalizações inarticuladas e os signos vocais 
antecedem às palavras, que são aprendidas com 
outrem e reforçadas pelos outros indivíduos do 
ambiente. 

D. TODAS AS ASSERTIVAS ESTÃO CORRETAS.
 
17. Existem relações entre a saúde vocal, os 

distúrbios da voz e as condições de trabalho. 
Uma disfonia representa qualquer dificuldade 
na emissão vocal que impeça a produção 
natural da voz. Essa dificuldade pode se 
manifestar por meio de uma série de 
alterações. Um distúrbio vocal frequentemente 
possui causas orgânicas, do tipo neurológico, 
lesional (paralisias e tumores) ou estruturas 
funcionais (por mau uso vocal), ou até mesmo 
fatores psicogênicos. Acerca da denominação 
dada à disfonia causada por mau uso vocal, 
indique a assertiva CORRETA:

A. disartrofonia.  
B. disfonia orgância.  
C. disfonia espasmódica. 
D. disfonia neurogênica.  
 
18. Em relação à fonoterapia dos pacientes 

laringectomizados totais, analise as assertivas 
abaixo e indique a CORRETA: 

A. A eletrolaringe ou laringe artificial tem sido indicada, 
na realidade brasileira, como último recurso de 
adaptação vocal.  

B. IAs próteses traqueoesofágicas têm como vantagem 
o uso do ar pulmonar para a fonação. 

C. A voz esofágica consiste em aproveitar
esofágico e o terço superior do esôfago (que deve 
estar íntegro) para receber o ar introduzido por uma 
das técnicas de produção da referida voz.

D. TODAS ESTÃO CORRETAS. 
 
19. Em relação aos desvios fonéticos e fonológicos, 

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:
A. TODAS AS ASSERTIVAS ESTÃO CORRETAS.
B. Entre os distúrbios da linguagem oral, as alterações 

no nível fonético/fonológico apresentam alta 
prevalência na infância.  

C. Por se tratar de uma alteração de linguagem, a 
intervenção deve enfatizar a reorganização do 
sistema de sons, tendo como base o sistema padrão
adulto.  

D. Os modelos de terapia com base fonológica têm 
proposta baseada na generalização, ou seja, 
presumem que um som trabalhado seja utilizado 
corretamente em contextos ou ambientes não 
abordados em terapia, diminuindo assim, o tempo de 
tratamento. 
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ESPECÍFICOS 

Em relação ao comportamento de linguagem e 
seu desenvolvimento normal, indique a 

verbais preparam o caminho para as 

O comportamento de linguagem inclui apenas a 
imitação e a compreensão de comunicações de 

As vocalizações inarticuladas e os signos vocais 
antecedem às palavras, que são aprendidas com 
outrem e reforçadas pelos outros indivíduos do 

TODAS AS ASSERTIVAS ESTÃO CORRETAS. 

Existem relações entre a saúde vocal, os 
distúrbios da voz e as condições de trabalho. 

representa qualquer dificuldade 
na emissão vocal que impeça a produção 
natural da voz. Essa dificuldade pode se 
manifestar por meio de uma série de 
alterações. Um distúrbio vocal frequentemente 
possui causas orgânicas, do tipo neurológico, 

isias e tumores) ou estruturas 
funcionais (por mau uso vocal), ou até mesmo 
fatores psicogênicos. Acerca da denominação 
dada à disfonia causada por mau uso vocal, 
indique a assertiva CORRETA: 

Em relação à fonoterapia dos pacientes 
laringectomizados totais, analise as assertivas 

 
A eletrolaringe ou laringe artificial tem sido indicada, 
na realidade brasileira, como último recurso de 

IAs próteses traqueoesofágicas têm como vantagem 
o uso do ar pulmonar para a fonação.  
A voz esofágica consiste em aproveitar o esfíncter 
esofágico e o terço superior do esôfago (que deve 
estar íntegro) para receber o ar introduzido por uma 
das técnicas de produção da referida voz. 

Em relação aos desvios fonéticos e fonológicos, 
ALTERNATIVA CORRETA: 

TODAS AS ASSERTIVAS ESTÃO CORRETAS. 
Entre os distúrbios da linguagem oral, as alterações 
no nível fonético/fonológico apresentam alta 

Por se tratar de uma alteração de linguagem, a 
intervenção deve enfatizar a reorganização do 
sistema de sons, tendo como base o sistema padrão-

Os modelos de terapia com base fonológica têm 
proposta baseada na generalização, ou seja, 

ue um som trabalhado seja utilizado 
corretamente em contextos ou ambientes não 
abordados em terapia, diminuindo assim, o tempo de 
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20. A língua é uma parte importante do corpo, com 
diversas funções importantes, como falar e 
mastigar, por exemplo. Mas existem alguns 
problemas que podem atrapalhar essas 
funções, como a língua presa e a língua solta. 
Analise as assertivas e indique a que apresenta 
a função que mais altera o posicionamento da 
língua. 

A. A forma da face 
B. A sucção de dedo  
C. A postura da cabeça  
D. A respiração bucal  
 
21. No processo de Deglutição as fibras neuronais 

aferentes levam as informações da cavidade 
oral até o trato solitário através dos axônios 
sensoriais dos nervos: 

A. Glossofaríngeo, Vago, Facial e Trigêmeo. 
B. Glossofaríngeo, Vago, Troclear e Abducente. 
C. Troclear, Abducente, Facial e Trigêmeo. 
D. Abducente, Hipoglosso, Facial e Trigêmeo. 
 
22. Entre as anormalidades relacionadas à 

deglutição e associadas ao envelhecimento 
encontram-se: 

A. Aspiração – quando o alimento passa através das 
pregas vocais, ocorrendo sempre no momento 
anterior à deglutição, e desencadeia a ocorrência de 
infecções respiratórias e pneumonia, que no idoso 
assume proporções diferenciadas devido ao aumento 
de elasticidade pulmonar e do posicionamento dos 
pulmões na caixa torácica, por degeneração da 
coluna cervical e torácica. Tais modificações 
estruturais desencadeiam uma redução na 
capacidade de tossir e de proteção das vias aéreas.

B. Coluna cervical – a presença de osteófitos na altura 
de C6 e C7 pode desencadear um pressionamento na 
faringe, gerando uma obstrução na etapa faríngea, 
desencadeando infecções ou fibroses no tecido pós
vertebral. 

C. Coluna torácica – a ocorrência de hiperlordose pode 
alterar a proteção das vias aéreas por 
comprometimento da elevação laríngea. 

D. Xerostomia – boca seca, por redução do fluxo salivar 
que interfere na preparação do bolo alimentar e no 
seu transporte através das etapas oral e faríngea, 
podendo ser desencadeada por uso de medicamentos
ou por doenças como a diabetes, comuns nos idosos.

 
23. Com relação às características do 

desenvolvimento normal da Fala e da 
Linguagem em crianças de 03 anos de idade, 
são características desta fase: 

A. Reconhece o próprio nome 
B. Usa 200 a 300 palavras 
C. Utiliza de 900 a 1000 palavras 
D. Utiliza de 1500 a 1600 palavras 

 
24. Com relação aos transtornos de linguagem e 

aprendizado na escola, leia as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. Crianças com problemas de aprendizagem 

em decorrência de  alterações de 
linguagem, apresentam dificuldades que 
comprometem o  seu desempenho em 

Fonoaudió

NUBES Tecnologia e Serviços Ltda.
CRA/SC: 2383-J | CREA/SC: 130678

Bombinhas/

PROCESSO SELETIVO N.º 07/2015 - SALETE

A língua é uma parte importante do corpo, com 
diversas funções importantes, como falar e 

Mas existem alguns 
problemas que podem atrapalhar essas 
funções, como a língua presa e a língua solta. 
Analise as assertivas e indique a que apresenta 
a função que mais altera o posicionamento da 

No processo de Deglutição as fibras neuronais 
aferentes levam as informações da cavidade 
oral até o trato solitário através dos axônios 

 

Entre as anormalidades relacionadas à 
deglutição e associadas ao envelhecimento 

alimento passa através das 
pregas vocais, ocorrendo sempre no momento 
anterior à deglutição, e desencadeia a ocorrência de 
infecções respiratórias e pneumonia, que no idoso 
assume proporções diferenciadas devido ao aumento 

icionamento dos 
pulmões na caixa torácica, por degeneração da 
coluna cervical e torácica. Tais modificações 
estruturais desencadeiam uma redução na 
capacidade de tossir e de proteção das vias aéreas. 

na altura 
de C6 e C7 pode desencadear um pressionamento na 
faringe, gerando uma obstrução na etapa faríngea, 
desencadeando infecções ou fibroses no tecido pós- 

a ocorrência de hiperlordose pode 
aéreas por 

boca seca, por redução do fluxo salivar 
que interfere na preparação do bolo alimentar e no 
seu transporte através das etapas oral e faríngea, 
podendo ser desencadeada por uso de medicamentos 
ou por doenças como a diabetes, comuns nos idosos. 

Com relação às características do 
desenvolvimento normal da Fala e da 
Linguagem em crianças de 03 anos de idade, 

Com relação aos transtornos de linguagem e 
aprendizado na escola, leia as afirmativas 

 
aprendizagem 

alterações de 
linguagem, apresentam dificuldades que 

seu desempenho em 

situação em sala de aula.
desenvolvimento da fala e da linguagem 
pode ocasionar déficits  linguístico
cognitivos, o que leva à criança ao fracasso 
escolar.  

II. Crianças com distúrbios no 
desenvolvimento da fala e da linguagem 
podem apresentar fala ininteligível (troca 
de sons na fala), dificuldades 
de frases, dificuldades na ela
(dificuldade para relatar f
podem apresentar um vocabulário pobre e 
déficits de memória. Estas dificuldades n
oralidade podem prejudicar o 
desenvolvimento das hab
e escrita, caracterizadas por processamen
mais lento das informações, 
alfabetização (não compreendem a relação 
letra-som),  dificuldade de compreensão, 
dificuldade de acesso ao léxico (pobre 
conhecimento semântico), dificuldade em 
aprender o alfabeto, lembrar
canções, números, nome das cores, dias da 
semana.  

III. O Fonoaudiólogo deve estar sempre 
às queixas de atraso no  
da fala e da linguagem. Além do trabalho 
com os  aspectos da linguagem oral, 
também é necessário acompanhar as  
habilidades de leitura, escrita e de 
adaptação escolar. 

A. Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B. Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C. Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D. Todas as afirmativas estão corretas.
 
25. Os efeitos do ruído à audição podem ser 

divididos em situação pré-lesional, na qual há 
perda temporária da audição com recuperação 
após repouso acústico, mudança temporária de 
limiar (MTL), uma mudança permanente do 
limiar (MPL) e trauma acústico. O quadro 
audiológico da perda auditiva induzida por 
ruído (PAIR) mostra, inicialmente, uma queda 
nas frequências entre: 

A. 1500 e 3000Hz que, ao longo de 10 a 15 anos, atinge 
no máximo 25dBNA. 

B. 2000 e 4000Hz que, ao longo de 10 a 15 anos, atinge 
no máximo 50dBNA. 

C. 3000 e 6000Hz que, ao longo de 10 a 15 anos, atinge 
no máximo 75dBNA. 

D. 4000 e 8000Hz que, ao longo de 10 a 15 anos, atinge 
no máximo 90dBNA. 

 
26. As crianças que apresentam problemas 

respiratórios graves, além das questões 
biológicas, orgânicas, físicas e sociais, 
demonstram também problemas pedagógicos 
associados como consequência da respiração 
oral. Qual das alternativas abaixo indica 
corretamente problemas visíveis em um 
Respirador Oral: 

A. Narinas estreitas ou mal desenvolvidas, Lábios 
longos, Eversão de lábio inferior, Hipotonia de lábio 
inferior, Lábios entreabertos, Lábios ressecados, 
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em sala de aula. Alteração no 

desenvolvimento da fala e da linguagem 
ocasionar déficits  linguístico-

à criança ao fracasso 

Crianças com distúrbios no 
desenvolvimento da fala e da linguagem 
podem apresentar fala ininteligível (troca 
de sons na fala), dificuldades na elaboração 
de frases, dificuldades na elaboração oral 

relatar fatos, histórias), 
podem apresentar um vocabulário pobre e 
déficits de memória. Estas dificuldades na 
oralidade podem prejudicar o 
desenvolvimento das habilidades de leitura 

caracterizadas por processamento 
mais lento das informações, dificuldades de 
alfabetização (não compreendem a relação 

dificuldade de compreensão, 
ade de acesso ao léxico (pobre 

conhecimento semântico), dificuldade em 
aprender o alfabeto, lembrar-se que 
canções, números, nome das cores, dias da 

onoaudiólogo deve estar sempre atento 
às queixas de atraso no  desenvolvimento 
da fala e da linguagem. Além do trabalho 

aspectos da linguagem oral, 
bém é necessário acompanhar as  

habilidades de leitura, escrita e de 

Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
Todas as afirmativas estão corretas. 

Os efeitos do ruído à audição podem ser 
lesional, na qual há 

perda temporária da audição com recuperação 
após repouso acústico, mudança temporária de 
limiar (MTL), uma mudança permanente do 
limiar (MPL) e trauma acústico. O quadro 
audiológico da perda auditiva induzida por 

a, inicialmente, uma queda 

1500 e 3000Hz que, ao longo de 10 a 15 anos, atinge 

2000 e 4000Hz que, ao longo de 10 a 15 anos, atinge 

3000 e 6000Hz que, ao longo de 10 a 15 anos, atinge 

4000 e 8000Hz que, ao longo de 10 a 15 anos, atinge 

As crianças que apresentam problemas 
respiratórios graves, além das questões 
biológicas, orgânicas, físicas e sociais, 
demonstram também problemas pedagógicos 
associados como consequência da respiração 
oral. Qual das alternativas abaixo indica 
corretamente problemas visíveis em um 

Narinas estreitas ou mal desenvolvidas, Lábios 
longos, Eversão de lábio inferior, Hipotonia de lábio 

ábios entreabertos, Lábios ressecados, 



 

 
CADERNO DE PROVA: 02 - Fonoaudió

Dificuldade em respirar pelo nariz, Alterações 
oclusais,  Diminuição das adenoides e tonsilas 
palatinas,  Língua hipotônica. 

B. Narinas estreitas ou mal desenvolvidas, Lábios 
curtos, Eversão de lábio inferior, Hipotonia de lábio 
inferior, Lábios entreabertos, Lábios ressecados, 
Dificuldade em respirar pelo nariz, Alterações 
oclusais,  Aumento das adenoides e tonsilas 
palatinas,  Língua hipotônica. 

C. Narinas estreitas porém desenvolvidas, Lábios curtos, 
Eversão de lábio superior, Hipotonia de lábio inferior, 
Lábios entreabertos, Lábios ressecados, Dificuldade 
em respirar pelo nariz, Alterações oclusais,  
Diminuição das adenoides e tonsilas palatinas,  
Língua hipotônica. 

D. Narinas estreitas ou mal desenvolvidas, Lábios 
compridos e largos, Eversão de lábio inferior, 
Hipotonia de lábio superior, Lábios entreabertos, 
Lábios ressecados, Dificuldade em respirar pelo nariz, 
Alterações oclusais,  Diminuição das adenoides e 
tonsilas palatinas,  Língua hipertônica. 

 
27. Dentro das classificações da memória, 

encontramos a memória explícita, que está 
relacionada com as memórias episódica e 
semântica. Com relação à Natureza dessas 
memórias é correto afirmar: 

A. Relacionadas á datas (episódica) e conceitos 
atemporais (semântica), associadas ao lobo temporal 
medial. 

B. Relacionadas á dados temporários (episódica) e 
conceitos atemporais (semântica), associadas aos 
lobos pré - frontais. 

C. Relacionadas á datas (episódica) e habituação e 
sensibilização (semântica), associadas ao lobo 
temporal medial. 

D. Relacionadas á hábitos e habilidades (episódica) e 
condicionamento clássico (semântica), associadas aos 
lobos pré - frontais. 

 
28. Neuropatologia dos gânglios da base (sistema 

extrapiramidal) resultando em movimentos 
lentos, limitados, e rigidez, podendo afetar 
todos os aspectos da fala, mas especialmente a 
voz, articulação e prosódia, é a definição de:

A. Disartria Atáxica. 
B. Disartria Fácida 
C. Disartria Hipocinética. 
D. Disartria Espástica. 
 
29. Com relação as alterações anatômicas 

encontradas em Distúrbios Fonoaudiológicos, 
leia as afirmativas e assinale a alternativa 
correta: 
I. Incompetência velofaríngea: Disfunção 

velofaríngea em que ocorre  falha no 
fechamento do mecanismo velofaríngeo
por uma inadequação  no padrão de 
mobilidade do mecanismo. 

II. Insuficiência Velofaríngea: Disfunção 
velofaríngea em que ocorre  falha no 
fechamento do mecanismo velofaríngeo 
pela falta de tecido  suficiente, para 
propiciar o fechamento do mecanismo.

Fonoaudió
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Dificuldade em respirar pelo nariz, Alterações 
oclusais,  Diminuição das adenoides e tonsilas 

Narinas estreitas ou mal desenvolvidas, Lábios 
de lábio inferior, Hipotonia de lábio 

inferior, Lábios entreabertos, Lábios ressecados, 
Dificuldade em respirar pelo nariz, Alterações 
oclusais,  Aumento das adenoides e tonsilas 

bios curtos, 
Eversão de lábio superior, Hipotonia de lábio inferior, 
Lábios entreabertos, Lábios ressecados, Dificuldade 
em respirar pelo nariz, Alterações oclusais,  
Diminuição das adenoides e tonsilas palatinas,  

ou mal desenvolvidas, Lábios 
compridos e largos, Eversão de lábio inferior, 
Hipotonia de lábio superior, Lábios entreabertos, 
Lábios ressecados, Dificuldade em respirar pelo nariz, 
Alterações oclusais,  Diminuição das adenoides e 

Dentro das classificações da memória, 
encontramos a memória explícita, que está 
relacionada com as memórias episódica e 
semântica. Com relação à Natureza dessas 

Relacionadas á datas (episódica) e conceitos 
atemporais (semântica), associadas ao lobo temporal 

Relacionadas á dados temporários (episódica) e 
conceitos atemporais (semântica), associadas aos 

Relacionadas á datas (episódica) e habituação e 
(semântica), associadas ao lobo 

Relacionadas á hábitos e habilidades (episódica) e 
condicionamento clássico (semântica), associadas aos 

Neuropatologia dos gânglios da base (sistema 
movimentos 

lentos, limitados, e rigidez, podendo afetar 
todos os aspectos da fala, mas especialmente a 
voz, articulação e prosódia, é a definição de: 

Com relação as alterações anatômicas 
encontradas em Distúrbios Fonoaudiológicos, 
leia as afirmativas e assinale a alternativa 

Disfunção 
falha no 

fechamento do mecanismo velofaríngeo, 
no padrão de 

Disfunção 
falha no 

fechamento do mecanismo velofaríngeo 
suficiente, para 

propiciar o fechamento do mecanismo. 

III. Labioversão: Lábio girado para fora, com 
mucosa interna exposta. 

A. Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B. Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C. Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D. Todas as afirmativas estão corretas.
 
30. Definimos Prognatismo como:
A. Capacidade em reconhecer a localização espacial do 

corpo, sua posição e orientação, a força exercida 
pelos músculos e a posição de cada parte do corpo 
em relação às demais, sem utilizar a visão. Este tipo 
específico de percepção permite a manutenção do 
equilíbrio e a realização de diversas atividades 
práticas. 

B. O campo supra-segmental de estudo da fala, que 
estuda a veiculação de sentido na fala. Os elementos 
têm como funções segmentar o fluxo da fala, facilitar 
a percepção e compreensão, transmitir informações e 
efeitos de sentido e são: entoação, uso de 
pausas/continuidade, acento, ritmo, qualidade vocal, 
pitch e loudness e taxa de elocução(velocidade de 
fala). 

C. Formação facial atípica na qual a mandíbula está 
projetada anteriormente. Característica plena é ter 
uma mandíbula maior que o normal, com um 
aumento concentrado no corpo e
semelhante ao normal, criando uma desproporção 
facilmente detectada. 

D. Critério de classificação articulatória de consoante, 
caracterizado por presença ou ausência de atividade 
de vibração das pregas vocais. 
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Lábio girado para fora, com 

 
Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
Todas as afirmativas estão corretas. 

Definimos Prognatismo como: 
Capacidade em reconhecer a localização espacial do 
corpo, sua posição e orientação, a força exercida 
pelos músculos e a posição de cada parte do corpo 
em relação às demais, sem utilizar a visão. Este tipo 

percepção permite a manutenção do 
equilíbrio e a realização de diversas atividades 

de estudo da fala, que 
estuda a veiculação de sentido na fala. Os elementos 
têm como funções segmentar o fluxo da fala, facilitar 
a percepção e compreensão, transmitir informações e 
efeitos de sentido e são: entoação, uso de 

itmo, qualidade vocal, 
pitch e loudness e taxa de elocução(velocidade de 

Formação facial atípica na qual a mandíbula está 
projetada anteriormente. Característica plena é ter 
uma mandíbula maior que o normal, com um 
aumento concentrado no corpo e um ramo 
semelhante ao normal, criando uma desproporção 

Critério de classificação articulatória de consoante, 
caracterizado por presença ou ausência de atividade 




