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QUESTÃO 01 

São objetivos da Programação Anual de Saúde, 

assinale a alternativa que não está correta: 

a) Integrar o processo geral de planejamento das 

duas esferas de governo de forma ascendente, 

coerente com os respectivos planos municipal, 

estadual e nacional de saúde, para os quatro anos 

de gestão. 

b) Consolidar o papel do gestor na coordenação 

da política de saúde. Viabilizar a regulação, o 

controle e a avaliação do sistema de saúde. 

c) Definir a macro-alocação dos recursos do SUS 

para o financiamento do sistema. Promover a 

integração dos sistemas municipais de saúde. 

d) Explicitar o pacto de gestão e o comando único 

em cada esfera de governo.  
 

QUESTÃO 02 

Dentre os objetivos específicos do Sistema de 

Planejamento do SUS, assinale a alternativa correta: 

a) Formular propostas e pactuar diretrizes gerais 

para o processo de planejamento no âmbito do SUS 

e aperfeiçoamento momentâneo. 

b) Propor metodologias e modelos de instrumentos 

básicos do processo de planejamento, englobando 

o monitoramento e a avaliação, que traduzam as 

diretrizes do CRAS, com capacidade de adaptação 

às particularidades de cada esfera administrativa. 

c) Apoiar a implementação de instrumentos 

permanentes de planejamento para as três esferas 

de gestão do SUS, que sirvam de parâmetro mínimo 

para o processo de monitoramento, avaliação e 

regulação do SUS. 

d) Apoiar a implementação de processo 

permanente e sistemático de planejamento na 

esfera primária de gestão do SUS, neste 

compreendido o planejamento propriamente dito, 

o monitoramento e a avaliação. 
 

QUESTÃO 03 

O Sistema de Planejamento do SUS – Planeja SUS – 

observa cinco pontos prioritários de pactuação 

para o planejamento do SUS, exceto: 

a) A adoção das necessidades de saúde da 

população como critério para o processo de 

planejamento no âmbito do SUS. 

b) A integração dos instrumentos de planejamento, 

tanto no contexto de cada esfera de gestão, 

quanto do SUS como um todo. 

c) A cooperação entre as duas esferas de gestão 

para o fortalecimento e a igualdade do processo 

de planejamento no SUS. 

d) A institucionalização e o fortalecimento do 

Planeja SUS, com adoção do processo de 

planejamento, neste incluído o monitoramento e a 

avaliação, como instrumento estratégico de gestão 

do SUS. 

 

QUESTÃO 04 

Segundo a Portaria MS/GM n.º 373/02 a 

responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a 

política de complexidade/custo se traduz nas 

seguintes atribuições, exceto: 

a) Definição de normas nacionais; 

b) Controle do cadastro nacional de 

prestadores de serviços; 

c) Vistoria de serviços, quando lhe couber, de 

acordo com as normas de cadastramento 

estabelecidas pelo próprio Ministério da 

Saúde; 

d) Definição do elenco de procedimentos de 

baixa complexidade 
 

QUESTÃO 05 

A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre 

a política de alta complexidade/custo se traduz 

nas seguintes atribuições: 

I - Definição de normas nacionais. Controle do 

cadastro nacional de prestadores de serviços.  

II - Vistoria de serviços, quando lhe couber, de 

acordo com as normas de cadastramento 

estabelecidas pelo próprio Ministério da Saúde;  

III - Definição de incorporação dos 

procedimentos a serem ofertados à população 

pelo SUS. Definição do elenco de 

procedimentos de alta complexidade. 

Estabelecimento de estratégias que possibilitem 

o acesso mais equânime diminuindo as 

diferenças regionais na alocação dos serviços. 

IV - Definição de mecanismos de garantia de 

acesso para as referências interestaduais, 

através da Central Nacional de Regulação para 

Procedimentos de Alta Complexidade. 

V - Formulação de mecanismos voltados à 

decadência da qualidade dos serviços 

prestados. Financiamento das ações. 

Assinale a alternativa correta: 

a) I, II e III apenas 

b) II, III e IV apenas 

c) II, III, IV e V apenas 

d) I,II,III e IV apenas 
 

QUESTÃO 06 

O Plano Diretor de Regionalização – PDR deverá 

ser elaborado na perspectiva de garantir dentre 

outros, o acesso dos cidadãos o mais próximo 

possível de sua residência, a um conjunto de 

ações e serviços vinculados às seguintes 

responsabilidades mínimas, exceto: 

a) Assistência exclusiva ao pré-natal e parto. 

b) Suprimento/dispensação dos medicamentos 

da Farmácia Básica. 

c) Acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil. Cobertura universal do 

esquema preconizado pelo Programa Nacional 

de Imunizações, para todas as faixas etárias. 
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d) Ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças. Atendimento de afecções agudas de 

maior incidência. Acompanhamento de pessoas 

com doenças crônicas de alta prevalência. 
 

QUESTÃO 07 

Sobre o Sistema Único de Saúde é incorreto afirmar: 

a) A Constituição de 1988 garante a todos os 

brasileiros o direito à saúde. 

b) Nenhum hospital público ou conveniado ao SUS 

pode negar atendimento a uma pessoa, seja ela de 

qualquer classe social, cor, idade, religião ou lugar 

do país. 

c) O acesso às ações e serviços de saúde pública 

(mesmo em hospitais particulares prestadores de 

serviços contratados pelo SUS) é totalmente gratuito. 

d) O paciente (ou seu representante legal) tem 

direito a consentir ou recusar procedimentos, 

diagnósticos ou terapêuticos, mesmo em casos de 

iminente risco de morte, devendo o mesmo assumir 

um termo de responsabilidade. 
 

QUESTÃO 08 

No âmbito da Política Nacional de Gestão 

Estratégica e Participativa no SUS, assinale a 

alternativa que se refere às Atribuições e 

Responsabilidades dos Gestores Municipais: 

a) Desenvolver processo de monitoramento e 

avaliação, abrangendo uma área específica da 

SMS. 

b) Desenvolver ações educativas que possam 

interferir no processo saúde-doença da população 

e na melhoria da qualidade de vida. 

c) Apoiar a realização de pesquisa na área de 

gestão estratégica e participativa. 

d) Assumir responsabilidade pela coordenação e 

execução das atividades de educação e 

comunicação, no âmbito local. 
 

QUESTÃO 09 

São ações a serem desenvolvidas no âmbito da 

Política Nacional de Gestão Estratégica e 

Participativa no SUS, exceto: 

a) Implementação da Política de Promoção da 

Saúde com a promoção da equidade em Saúde de 

Populações em Condições de Vulnerabilidade e 

Inequidade. 

b) Brasil Quilombola. 

c) Aprimoramento das Instâncias e Processos de 

Participação Social no SUS. 

d) Atribuições e Responsabilidades do Gestor 

Federal. 
 

QUESTÃO 10 

A estratégia de Saúde da Família visa à 

reorganização da Atenção Básica no País, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção 

Básica, a estratégia Saúde da Família segue 

alguns princípios próprios. Assinale a alternativa 

correta: 

a) ter caráter substitutivo em relação à rede de 

Atenção Básica tradicional nos territórios em 

que as Equipes Saúde da Família atuam. 

b) atuar no território, realizando cadastramento 

domiciliar, diagnóstico situacional, ações 

dirigidas aos problemas de saúde de maneira 

pactuada com a comunidade onde atua, 

buscando o cuidado descalteloso dos indivíduos 

e das famílias ao longo do tempo, mantendo 

sempre postura pró-ativa frente aos problemas 

de saúde/doença da população. 

c) Atenuar as atividades de acordo com o 

planejamento e a programação realizados com 

base no diagnóstico situacional e tendo como 

foco a família e a comunidade. 

d) buscar a segregação com instituições e 

organizações sociais, em especial em sua área 

de abrangência, para o desenvolvimento de 

parcerias. 
 

QUESTÃO 11 

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações 

concretas e articuladas pelas três instâncias 

federativas no sentido de reforçar o SUS como 

política de Estado mais do que política de 

governos; e de defender, vigorosamente, os 

princípios basilares dessa política pública, 

inscritos na Constituição Federal. As prioridades 

do Pacto em Defesa do SUS são: 

I - Implementar um projeto permanente de 

mobilização social com a finalidade de: mostrar 

a saúde como direito de cidadania e o SUS 

como sistema público universal garantidor 

desses direitos, alcançar, no curto prazo, a 

regulamentação da Emenda Constitucional nº 

29, pelo Congresso Nacional, garantir, no longo 

prazo, o incremento dos recursos orçamentários 

e financeiros para a saúde, aprovar o 

orçamento do SUS, composto pelos orçamentos 

das três esferas de gestão, explicitando o 

compromisso de cada uma delas. 

II - Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos 

usuários do SUS 

III- Definir de forma inequívoca a 

responsabilidade sanitária de cada instância 

gestora do SUS: federal, estadual e municipal, 

superando o atual processo de habilitação. 

IV - Estabelecer as diretrizes para a gestão do 

sus, com ênfase na descentralização; 

regionalização; financiamento; programação 

pactuada e integrada; regulação; participação 

e controle social; planejamento; gestão do 

trabalho e educação na saúde. 

Estão corretas: 

a) Apenas I e II estão corretas 
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b) Apenas I, II, III estão corretas 

c) Apenas III está correta 

d) Apenas II e IV estão corretas 
 

QUESTÃO 12 

A Atenção Básica tem como fundamentos, assinale 

a alternativa que não está correta:  

a) Possibilitar o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada 

preferencial do sistema de saúde, com território 

adscrito de forma a permitir o planejamento e a 

programação descentralizada, e em consonância 

com o princípio da equidade. 

b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, 

a saber: integração de ações programáticas e 

demanda espontânea; articulação das ações de 

promoção à saúde, prevenção de agravos, 

vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, 

trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e 

coordenação do cuidado na rede de serviços. 

c) Desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de 

saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

d) Realizar avaliação e acompanhamento 

sistemático dos resultados alcançados, como parte 

do processo de planejamento e programação, 

inibindo a participação popular e o controle social. 
 

QUESTÃO 13 

Com a implementação da Política Nacional de 

Humanização (PNH), trabalhou-se para consolidar 

quatro marcas específicas, assinale a alternativa 

que não está correta: 

a) Reduzir as filas e o tempo de espera com 

ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 

resolutivo baseados em critérios de risco. 

b) Todo usuário do SUS saberá quem são os 

profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços 

de saúde se responsabilizarão por sua referência 

territorial. 

c) As unidades de saúde garantirão as informações 

ao servidor, o acompanhamento de pessoas de sua 

rede social (de livre escolha) e os direitos do código 

dos usuários do SUS. 

d) As unidades de saúde garantirão gestão 

participativa aos seus trabalhadores e usuários assim 

como educação permanente aos trabalhadores. 
 

QUESTÃO 14 

Dentre os princípios norteadores da política de 

humanização, assinale a alternativa errada:  

a) Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão no SUS, 

fortalecendo o compromisso com os direitos do 

cidadão, destacando-se o respeito às questões de 

gênero, etnia, raça, orientação sexual e às 

populações específicas (índios, quilombolas, 

ribeirinhos, assentados, etc.); 

b) Extenuação do trabalho em equipe 

multiprofissional, abatendo a transversalidade e 

a grupalidade; 

c) Apoio à construção de redes cooperativas, 

solidárias e comprometidas com a produção de 

saúde e com a produção de sujeitos; 

d) Construção de autonomia e protagonismo 

dos sujeitos e coletivos implicados na rede do 

SUS; 
 

QUESTÃO 15 

São doenças de notificação compulsória. 

Assinale a alternativa que está incorreta: 

a) Botulismo 

b) Carbúnculo ou Antraz III 

c) Cólera 

d) Escabiose 
 

QUESTÃO 16 

São atribuições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, em seu âmbito 

administrativo, exceto: 

a) Elaboração de normas técnicas e 

estabelecimento de padrões de qualidade e 

parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 

b) Elaboração de normas técnicas e 

estabelecimento de padrões de qualidade para 

promoção da saúde do trabalhador. 

c) Participação de formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico e 

colaboração na proteção e recuperação do 

meio ambiente. 

d) Elaboração do plano de saúde, com 

atualizações a cada 5 anos. 
 

QUESTÃO 17 

A articulação das políticas e programas, a 

cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, 

em especial, as seguintes atividades: 

I - alimentação e nutrição; 

II - saneamento; 

III - vigilância sanitária; 

IV - recursos humanos; 

V - ciência e tecnologia; 

VI - saúde do trabalhador. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I,II,IV e V 

b) Apenas III, IV, V e VI 

c) Apenas I, IV, V e VI 

d) Apenas II, III, IV e V 

 

QUESTÃO 18 

Entre os objetivos do SUS assinale a alternativa 

correta: 

a) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 
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b) A participação da iniciativa privada do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

c)  Igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

d) descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo. 
 

QUESTÃO 19 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram 

o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos 

de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 

da Constituição Federal, obedecendo entre outros 

o seguinte princípio. Assinale a alternativa correta: 

a) Preservação da autonomia das pessoas da 

defesa de sua integridade moral. 

b) Participação da comunidade quando solicitada. 

c) Direito á informação às pessoas assistidas, sobre 

sua saúde. 

d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde e 

educativos em todos os níveis. 
 

QUESTÃO 20 

A lei Federal 8080 que dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, entrou em vigor na data de: 

a) 19 de setembro de 1990 

b) 19 de agosto de 1990 

c) 07 de setembro de 1990 

d) 12 de outubro de 1990 
 

QUESTÃO 21 

Constituem princípios éticos da fonoaudiologia. 

Assinale V ou F: 

(   )  O exercício da atividade em beneficio do ser 

humano e da coletividade, mantendo 

comportamento digno sem discriminação de 

qualquer natureza. 

(   )  A atualização científica é técnica necessária 

ao pleno desempenho da atividade. 

(   ) A opgnação da harmonia da classe. 

Marque a alternativa correta: 

a) F, V, F 

b) F, F, F 

c) V, F, V 

d) V, V, F 
 

QUESTÃO 22 

Compete ao Conselho Federal de Fonoaudiologia: 

I – Zelar pela observância dos princípios do código 

de ética. 

II – Funcionar como conselho Superior de Ética 

Profissional. 

III – Funcionar como órgão julgador de primeira 

instância. 

Estão corretas: 

a) Apenas I e III 

b) Apenas II e III 

c) Apenas I e II 

d) Somente a I está correta. 
 

QUESTÃO 23 

De acordo com artigo 10 do Código de Ética, 

consiste em infração ética, exceto: 

a) Executar ou propor tratamento desnecessário 

ou para o qual o fonoaudiólogo não esteja 

habilitado. 

b) Respeitar o cliente e não permitir que ele seja 

desrespeitado. 

c) Utilizar técnicas ou materiais no tratamento 

que não tenham eficácia comprovada. 

d) Garantir resultados de tratamento através de 

métodos infalíveis, sensacionalistas ou de 

conteúdo inverídico. 
 

QUESTÃO 24 

São características do Edema de Reinke, 

exceto: 

a) Tem como etiologia principal, o tabagismo. 

Etilismo, refluxo faringo/laríngeo e 

hipotireoidismo podem estar associados. 

b) São manifestações clínicas, odinofagia, 

podendo ou não apresentar disfonia de grau 

variável, hemoptise ocasional. 

c) Edema de pregas vocais de grau variável, 

mucosa geralmente translúcida e hiperemia. 

d) Diagnóstico é feito através da história clínica 

de disfonia crônica, tabagismo e os achados na 

laringoscopia ambulatorial. 
 

QUESTÃO 25 

Sobre desordem do processamento auditivo 

central é correto afirmar: 

a)DPAC é um distúrbio da audição no qual há 

impedimento da habilidade de analisar 

podendo ou não comprometer a interpretação 

dos padrões sonoros. 

b) Os processos envolvidos são: detecção, 

sensação, discriminação visual, localização, 

reconhecimento, compreensão, memória, 

atenção. 

c) Processamento auditivo central é o termo 

utilizado para se referir a serie de processos que 

envolvem predominantemente vias auditivas e 

córtex. 

d) Na comunicação gráfica apresentará 

inversão de letras, alteração da noção de 

direita/esquerda, disgrafia e dificuldade de 

compreender o que lê. 
 

QUESTÃO 26 

Nos pacientes demenciados, a ocorrência de 

afasia mais frequente é a : 

a) Afasia Transcortical motora. 

b) Afasia Anômica. 

c) Afasia de Broca 

d) Afasia de Condução. 
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QUESTÃO 27 

Segundo Azevedo (1993), quanto à avaliação 

auditiva comportamental, espera-se de uma 

criança de oito meses, a termo: 

a) Localização direta para baixo e para cima. 

b) Localização direta para cima e indireta para 

baixo. 

c) Localização direta e indireta para cima. 

d) Localização indireta para baixo 
 

QUESTÃO 28 

Distúrbio da orelha interna caracterizado por 

vertigem, zumbido, sensação de estar flutuando, 

lesão endolabiríntica, alteração do movimento 

labiríntico resultando numa alteração da pressão do 

fluido labiríntico. 

Esta descrição refere-se à:  

a) Vertigem Postural Paroxística Benigna. 

b) Labirintite bacteriana. 

c) Neuronite Vestibular. 

d) Doença de Méniére 
 

QUESTÃO 29 

Sobre a EOA (Emissões otoacústicas), é correto 

afirmar: 

a) Representam a integridade das células ciliadas 

externas e internas. 

b) Podem ser registradas mesmo diante de 

alterações do sistema têmporo ossicular. 

c) São capazes de demonstrar mudanças discretas 

na função coclear mesmo antes dos sintomas 

serem visíveis no audiograma. 

d) São capazes de precisar o nível de audição de 

um indivíduo ou seu limiar audiométrico. 
 

QUESTÃO 30 

Os programas de triagem auditiva neonatal tem 

como objetivo detectar precocemente problemas 

auditivos. São indicadores de risco para perdas 

neurossensoriais e/ou condutivas: 

I – Peso ao nascer menor/igual 1500g. 

II – Meningite bacteriana. 

III – Ventilaçao mecânica por período maior/igual a 

5 dias. 

IV – Hiperbilirrubilemia. 

V – Doenças Lisossômicas. 

Estão corretas: 

a) Apenas I, II, IV, V 

b) Apenas II, III, IV, V 

c) Apenas I, III, IV, V 

d) Apenas I, II, III, IV 
 

QUESTÃO 31 

O autismo corresponde a um distúrbio do 

desenvolvimento englobado na categoria das 

psicoses infantis. 

Assinale a alternativa que corresponde à 

característica apresentada nesse distúrbio: 

a) Algumas anormalidades visuais podem estar 

presentes. 

b) O vocabulário tende a ser pouco 

diversificado, comumente ocorrem distúrbios 

emocionais. 

c) distúrbios comportamentais associados, 

como: infantilidade, desatenção, 

hiperatividade, comportamentos 

estereotipados. 

d) Ausência de contato visual, resistência à 

mudanças, ausência de respostas à 

solicitações, atividades estereotipadas, entre 

as quais se incluem a auto-estimulação.  
 

QUESTÃO 32 

Durante a avaliação do RN prematuro, 

devemos observar sinais de estresse que podem 

se manifestar através de alterações corporais 

e/ou comportamentais. Assinale verdadeiro ou 

falso. 
(_) Redução dos movimentos de sucção. 

(_) Tremor da língua. 

(_) Saturação não oscilante. 

(_) Ritmo Cardíaco normal. 

(_) Ritmo Respiratório Aumentado. 

a) V,V,V,F,F. 

b) V,V,F,F,V. 

c) F,V,F,V,F 

d) V,V,F,V,V. 
 

QUESTÃO 33 

Ausência do reflexo de deglutir e disfunção 

cricofaríngea são respectivamente alterações 

em que fase da deglutição desfagica? 

a) Faríngea e oral  

b) Oral e esofágica/faríngea 

c) Oral e Faríngea/esofágica 

d) Faríngea e Esofágica 
 

QUESTÃO 34 

São sintomas apresentados nas dificuldades de 

aprendizagem, para compreensão da fala e da 

linguagem: 

a) Dificuldade na citação de nomes de letras. 

b) Atrasos significativos para aprender a ler. 

c) Dificuldade para analisar sequências de sons. 

d) Atraso para aprender ler, é insensível a rimas. 
 

QUESTÃO 35 

São processos de produção dos sons da fala, 

exceto: 

a) Processo aerodinâmico  

b) Processo fonatório 

c) Processo neuropsicomotor 

d) Processo articulatório 
 

QUESTÃO 36 

Todas as disciplinas concebem a linguagem 

como atividade humana e colocam em 

primeiro plano o interesse pelos aspectos 
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funcionais. Podemos sintetizar as contribuições da 

abordagem funcional nos seguintes pontos, com 

exceção de: 
a) Implica em acertar e atentar para a diversidade 

de usos linguísticos. 

b) Considera o usuário e suas características 

específicas. 

c) Dedica atenção ao período pré-linguístico, sobre 

tudo aos modelos de comunicação entre a 

criança e os adultos, apoiando a ideia de 

continuidade funcional entre as vocalizações pré-

linguísticas e a linguagem. 

d) Possibilita a abordagem restrita da linguagem no 

desenvolvimento neuropsicomotor. 
 

QUESTÃO 37 

Segundo Nyzak, o exame da comunicação humana 

pode ser identificado como uma avaliação da 

linguagem, na qual o fonoaudiólogo deve atentar 

para faze-la o mais pormenorizada possível, para 

que possa saber qual o sistema de comunicação 

mais afetado  e seu grau de déficit . 

Esses sistemas são: 
a) Efetor, integrador e receptor. 

b) Efetor, integrador e emissor. 

c) Integrador, receptor e emissor 

d) Efetor, receptor e emissor. 
 

QUESTÃO 38 

Tratando-se de disgrafia, um bom prognóstico 

depende de uma série de fatores, são eles: 

 

l- Possibilidade de obtenção de uma boa definição 

de lateralidade e, consequentemente, a 

possibilidade de estabelecer uma boa 

conceitualização têmporo-espacial. 

ll- Possibilidade de desenvolver uma boa memória 

imediata que lhe permita ater-se ao que está 

realizando. 

lll- Possibilidade de desenvolvimento psicomotor, o 

qual colabora diretamente para realização de 

uma escrita adequada podendo ser ou não 

satisfatória . 

IV- nível intelectual do paciente. 
Estão corretas: 
a) Apenas I,ll e lll 

b) Apenas ll,lll e IV 

c) Apenas l,lll e IV 

d) Apenas l,ll e IV 
 

QUESTÃO 39 

Considerando a interação entre fala e linguagem, é 

correto afirmar: 

I- O desenvolvimento lexical é influenciado pelo 

comportamento rítmico, que parece ser um 

precursor do controle motor voluntário. 

II- As restrições temporais, já que o ritmo é formado 

de som e ausência de som, ou de movimento e 

ausência de movimento, operam em sequências 

de movimentos naturais, tais como fala. Essas 

restrições temporais influenciam também a 

morfologia e a sintaxe da língua relativa à 

cadeia de sílabas das palavras e o tipo de 

construções sintáticas aceitas como bem 

faladas pelos nativos da língua. 

III- Poder falar fluentemente envolve a 

capacidade de processar língua e 

movimentos articulatórios de forma ordenada 

para que a mensagem seja proferida sem 

acidentes fonéticos, fonológicos, 

morfológicos, sintáticos, semânticos e 

pragmáticos. 

IV- De acordo com as correntes modernas da 

neolinguística os processamentos envolvidos 

tanto na compreensão da mensagem 

quanto na expressão, são estratégias de 

ativação, competição e supressão de 

conteúdos articulatórios. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I,III e IV 

b) Apenas  II,III e IV 

c) Apenas  I,II e III 

d) Apenas  I, II e IV 
 

QUESTÃO 40 

A fala compreende vários aspectos a serem 

considerados. Considerando a posição de 

emissor qual a ordem em que esses aspectos 

ocorrem? 

a) Fonético,proposicional/prosódico e 

fonológico/vocal. 

b) Fonético,fonológico/prosódico, 

proposicional/vocal. 

c) Proposicional/vocal,fonético/prosódico, 

fonológico. 

d) Proposicional/prosódico, fonológico vocal e 

fonético. 

 

 




