
 

 
CADERNO DE PROVA: 5 - Fonoaudiól

CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a matéria a seguir e a utilize para responder as 
perguntas seguintes: 

QUE PAÍS... 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
economista descobriu barbaridades no Orçamento 
da União deste ano. Por exemplo: 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 
3.700. Ou R$ 1,3 milhão por ano. 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
custo individual diário pula para R$ 71.900. E o 
anual, acreditem, para R$ 26 milhões. 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 
com a saúde de cada brasileiro – apenas R$ 0,36 
por dia. 

E, com a educação, humilhantes R$ 0,20.  

(Ricardo Boechat, Jornal da Band, 6/11/01)

1. Segundo o texto, quando se trata em “gastos 
públicos” se refere exclusivamente a: 

A. Pagamentos com educação. 
B. Salários dos cargos comissionados. 
C. Gastos gerais do Governo. 
D. Investimentos no setor oficial da câmara. 
 
2. O chamado Orçamento da União é um 

documento que: 
A. Polariza os fatos e controvérsias. 
B. É consultado apenas nos momentos de crise.
C. Tem a função de relatar de forma transparente a 

movimentação financeira do Governo. 
D. Tem a função única e exclusiva de amenizar a 

situação do governo em momentos de falta de 
recursos. 

 
3. Os exemplos citados pelo jornalista: 
A. Atendem a seu interesse jornalístico. 
B. Indicam dados pouco precisos e irresponsáveis.
C. Acobertam problemas do Governo. 
D. Mostram que os gastos com a classe menos 

favorecida são em demasia e desnecessários.
 
4. Considerando o sentido geral do texto, o 

adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é:

A. Autoritário 
B. Injusto 
C. Estranho 
D. Desigual 

 
5. O gerúndio da primeira frase pode ter como 

forma verbal desenvolvida adequada ao texto:
A. Entre tudo dissecasse. 
B. Porque já dissecou. 
C. Já que dissecou. 
D. Enquanto dissecava. 
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utilize para responder as 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
Orçamento 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
71.900. E o 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 

apenas R$ 0,36 

o Boechat, Jornal da Band, 6/11/01) 

Segundo o texto, quando se trata em “gastos 

O chamado Orçamento da União é um 

consultado apenas nos momentos de crise. 
em a função de relatar de forma transparente a 

e exclusiva de amenizar a 
situação do governo em momentos de falta de 

ndicam dados pouco precisos e irresponsáveis. 

ostram que os gastos com a classe menos 
favorecida são em demasia e desnecessários. 

Considerando o sentido geral do texto, o 
adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é: 

O gerúndio da primeira frase pode ter como 
forma verbal desenvolvida adequada ao texto: 

6. De acordo com o texto, na oração “Ou R$ 1,3 
milhão por ano.”: 

A. O termo milhão deveria ser substituído por milhas.
B. A conjunção ou tem representação de retificação ao 

termo anterior. 
C. O termo milhão concorda com a quantidade da 

fração. 
D. Todas alternativas estão corretas.
 
7. O item do texto em que o jornalista NÃO inclui 

termo que indique sua opinião sobre o 
conteúdo veiculado pelo texto é:

A. “…cada deputado federal custa ao país, diariamente, 
R$3.700.”. 

B. “Entre os senadores, a loucura é ainda maior…” .
C. “…os números beiram o delírio.”.
D. “…um economista descobriu barbaridades no 

Orçamento da União…”. 
 
8. ”Comparados a outras ‘rubricas’, os números 

beiram o delírio.”; o comentário correto sobre o 
significado dos elementos desse segmento do 
texto é: 

A. O delírio refere-se aos gastos esbanjadores com 
coisas a não ser na saúde. 

B. As outras rubricas referidas no texto são a educação 
e a saúde. 

C. Comparados com a saúde, os gastos citados são 
justificados e coerentes. 

D. Altos números referem-se à grande 
governadores. 

MATEMÁTICA 

9. Em um processo de embalagem de figurinhas
10% das figurinhas possuem prêmios
figurinhas são embaladas em 
unidades cada. A probabilidade de haver 
exatamente figurinha premiada em um 
envelope é de, aproximadamente:

A. 28% 
B. 30% 
C. 32% 
D. 34% 

 
10. Uma motocicleta a uma velocidade de 80 km/h, 

gasta em um percurso 2h30min. 
motocicleta reduza a sua velocidade para 
km/h, qual seria o tempo gasto para fazer este 
mesmo percurso? 

A. 3h18min 
B. 3h33min 
C. 3h38min 
D. 3h43min 

 
11. Observe a sequência abaixo e indique qual será 

o seu 8º elemento: 
2, 3, 5, 8, (...)

A. 21 
B. 34 
C. 55 
D. 89 
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De acordo com o texto, na oração “Ou R$ 1,3 

termo milhão deveria ser substituído por milhas. 
conjunção ou tem representação de retificação ao 

orda com a quantidade da 

odas alternativas estão corretas. 

texto em que o jornalista NÃO inclui 
termo que indique sua opinião sobre o 
conteúdo veiculado pelo texto é: 
“…cada deputado federal custa ao país, diariamente, 

“Entre os senadores, a loucura é ainda maior…” . 
delírio.”. 

“…um economista descobriu barbaridades no 

”Comparados a outras ‘rubricas’, os números 
beiram o delírio.”; o comentário correto sobre o 
significado dos elementos desse segmento do 

se aos gastos esbanjadores com 

s outras rubricas referidas no texto são a educação 

omparados com a saúde, os gastos citados são 

se à grande quantidade de 

 

Em um processo de embalagem de figurinhas, 
possuem prêmios. As 

em envelopes com 5 
. A probabilidade de haver 

figurinha premiada em um 
é de, aproximadamente: 

Uma motocicleta a uma velocidade de 80 km/h, 
gasta em um percurso 2h30min. Caso a 
motocicleta reduza a sua velocidade para 60 

qual seria o tempo gasto para fazer este 

Observe a sequência abaixo e indique qual será 

2, 3, 5, 8, (...) 
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12. Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 
atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 
de 16%. Quanto paguei pelas camisetas?

A. R$ 636,78 
B. R$ 638,82 
C. R$ 641,26 
D. R$ 642,25 
 
13. Um determinado automóvel gasta 45 litros de 

combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 
percorrer 1/5 desta distância? 

A. 5 litros 
B. 7 litros 
C. 9 litros 
D. 11 litros 
 
 
14. Ainda em relação ao automóvel da questão 

anterior, caso o consumo médio de combustível 
do automóvel melhorasse em 2 quilômetros 
percorridos a mais por litro de combustível, 
qual a distância que este automóvel iria 
percorrer, utilizando o mesmo combustível que 
foi utilizado antes para fazer 1/5 daquele 
percurso? 

A. 165 km 
B. 135 km 
C. 105 km 
D. 75 km 
 
 
15. Observe os números abaixo e indique a média 

do grupo: 
45 - 63 - 75 - 78 - 84 - 92 - 95 

A. 72 
B. 74 
C. 76 
D. 78 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16. Qual a data da instalação oficial do Município 
de Rio do Oeste? 

(Fonte: www.riodooeste.com.br)
A. 23/06/1958 
B. 23/07/1958 
C. 31/01/1959 
D. 03/10/1958 
 
 
17. O rompimento de uma barragem de uma 

mineradora causou um dos maiores desastres 
ambientais da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 
barragem? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Paracatu 
B. Samarco 
C. Mariana 
D. Rio Doce 
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Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 
atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 

Quanto paguei pelas camisetas? 

Um determinado automóvel gasta 45 litros de 
combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 

Ainda em relação ao automóvel da questão 
anterior, caso o consumo médio de combustível 
do automóvel melhorasse em 2 quilômetros 
percorridos a mais por litro de combustível, 

automóvel iria 
percorrer, utilizando o mesmo combustível que 
foi utilizado antes para fazer 1/5 daquele 

Observe os números abaixo e indique a média 

 

Qual a data da instalação oficial do Município 

(Fonte: www.riodooeste.com.br) 

O rompimento de uma barragem de uma 
um dos maiores desastres 

s da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 

(Fonte: www.uol.com.br) 

18. Em relação aos Símbolos do município de Rio 
do Oeste, qual o significado da “espada” do 
brasão municipal? 

(Fonte: www.riodooeste.com.br)
A. Simboliza a luta dos moradores contra as 

adversidades naturais que assolam o município.
B. Simboliza o conflito ocorrido nas terras do município, 

quando da Guerra do Contestado.
C. Simboliza uma homenagem aos imigrantes italianos, 

referenciando a sua terra de origem.
D. Simboliza a luta dos pioneiros na conquista do 

bravio.  
 
19. Um dos assuntos em mais ênfase no momento 

é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 
Brasil, em nossa história recente?

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Fernando Henrique 
B. Fernando Collor 
C. Itamar Franco 
D. José Sarney 
 
20. Qual o nome do primeiro prefeito do Município 

de Rio do Oeste, nomeado quando da 
instalação oficial do município?

(Fonte: www.riodooeste.com.br)
A. Massimo Girardi 
B. Leandro Bertoli 
C. Aderbal Ramos da Silva 
D. Adolfo Konder 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. As quatro unidades fisiológicas básicas que 
integram uma unidade biológica funcional do 
Aparelho Estomatognático são:

A. A mastigação, as clavículas, a oclusão dentária e o 
periodonto. 

B. A mastigação, as articulações temporomandibulares 
ATMs, a oclusão dentária e as clavículas.

C. O sistema neuromuscular, as articulações 
temporomandibulares - ATMs, a clavículas e a 
mastigação. 

D. O sistema neuromuscular, as articulações 
temporomandibulares - ATMs, a oclusão dentária e o 
periodonto. 

 
22. Assinale a assertiva correta em relação a 

qualificação do fonoaudiólogo para “tratar a 
fala”: 

A. Alterações na qualidade da voz (timbre, 
qualidade). 

B. Atrasos no desenvolvimento e dificuldades em 
compreender e/ou em se expressar oralmente.

C. Não falar claramente e/ou não conseguir articular 
alguns sons da fala. 

D. Dificuldades na mastigação, na deglutição, na 
respiração e na motricidade orofacial.

 
23. Os arcos reflexos se classificam como:
A. Incondicionados e condicionados.
B. Sensitivos e motores. 
C. Inatos e congênitos. 
D. Aferentes e eferentes. 
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Em relação aos Símbolos do município de Rio 
do Oeste, qual o significado da “espada” do 

(Fonte: www.riodooeste.com.br) 
Simboliza a luta dos moradores contra as 

assolam o município. 
Simboliza o conflito ocorrido nas terras do município, 
quando da Guerra do Contestado. 
Simboliza uma homenagem aos imigrantes italianos, 
referenciando a sua terra de origem. 
Simboliza a luta dos pioneiros na conquista do sertão 

Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 
Brasil, em nossa história recente? 

(Fonte: www.uol.com.br) 

Qual o nome do primeiro prefeito do Município 
de Rio do Oeste, nomeado quando da 
instalação oficial do município? 

(Fonte: www.riodooeste.com.br) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

As quatro unidades fisiológicas básicas que 
integram uma unidade biológica funcional do 
Aparelho Estomatognático são: 
A mastigação, as clavículas, a oclusão dentária e o 

A mastigação, as articulações temporomandibulares - 
ATMs, a oclusão dentária e as clavículas. 
O sistema neuromuscular, as articulações 

ATMs, a clavículas e a 

O sistema neuromuscular, as articulações 
ATMs, a oclusão dentária e o 

Assinale a assertiva correta em relação a 
qualificação do fonoaudiólogo para “tratar a 

Alterações na qualidade da voz (timbre, intensidade, 

Atrasos no desenvolvimento e dificuldades em 
compreender e/ou em se expressar oralmente. 
Não falar claramente e/ou não conseguir articular 

Dificuldades na mastigação, na deglutição, na 
na motricidade orofacial. 

Os arcos reflexos se classificam como: 
Incondicionados e condicionados. 

http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
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24. Como podemos definir a cóclea? 
A. É um aparelho membranoso formado por tubos 

circundados. 
B. É um aparelho membranoso formado por tubos 

acéfalos. 
C. É um aparelho membranoso formado por tubos 

estrelados. 
D. É um aparelho membranoso formado por tubos 

espiralados. 
 
25. A coordenação dos reflexos se deve em razão 

dos reflexos de estiramento e flexor serem:
A. Antagônicos 
B. Agônicos 
C. Sinérgicos 
D. Pareados 
 
26. O tipo mais comum de disfemia é a gagueira, 

também chamada de: 
A. Afasia 
B. Tartamudez 
C. Disartria 
D. Disfonia 
 
27. Sua porção superior tem origem na superfície 

infratemporal da asa maior do osso esfenoide, 
e a porção inferior na superfície do processo 
pterigóide do osso esfenoide: 

A. Músculo Pterigoideo lateral 
B. Músculo gênio-hióide 
C. Músculo masseter 
D. Músculo Pterigoideo medial 
 
28. Como podemos definir a fala? 
A. Como o funcionamento do gesto simbólico 
B. Como um pensamento simbólico 
C. Como a manifestação oral da linguagem 
D. Como um ato motor 
 
29. Quando o músculo ao se contrair tem os dois 

extremos de inserção fixos, não podendo se 
encurtar, o que gera um aumento da tensão de 
suas fibras, como nos casos de Bruxismo, 
denominamos: 

A. Contração isotônica 
B. Contração isométrica 
C. Contração involuntária 
D. Contração paramétrica 
 
30. Constitui infração prevista no Código de Ética 

do Fonoaudiólogo: 
A. Consultar, diagnosticar ou prescrever tratamento por 

quaisquer meios de comunicação de massa. 
B. Anunciar, em jornais, os títulos de formação 

acadêmica. 
C. Anunciar preços e modalidade de pagamento na 

divulgação de cursos, palestras, seminários e afins
D. Nenhuma das assertivas está correta. 
 
 
31. O processo de aquisição da linguagem envolve 

o desenvolvimento de quatro sistemas 
interdependentes. Desses sistemas, o 
semântico: 

A. Refere-se ao uso comunicativo da linguagem num 
contexto social. 
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por tubos 

É um aparelho membranoso formado por tubos 

É um aparelho membranoso formado por tubos 

É um aparelho membranoso formado por tubos 

A coordenação dos reflexos se deve em razão 
reflexos de estiramento e flexor serem: 

O tipo mais comum de disfemia é a gagueira, 

Sua porção superior tem origem na superfície 
infratemporal da asa maior do osso esfenoide, 
e a porção inferior na superfície do processo 

Quando o músculo ao se contrair tem os dois 
inserção fixos, não podendo se 

encurtar, o que gera um aumento da tensão de 
suas fibras, como nos casos de Bruxismo, 

prevista no Código de Ética 

Consultar, diagnosticar ou prescrever tratamento por 
 

Anunciar, em jornais, os títulos de formação 

Anunciar preços e modalidade de pagamento na 
divulgação de cursos, palestras, seminários e afins. 

O processo de aquisição da linguagem envolve 
o desenvolvimento de quatro sistemas 
interdependentes. Desses sistemas, o 

comunicativo da linguagem num 

B. Envolve a percepção e a produção de sons para 
formar palavras. 

C. Respeita as palavras e seu significado.
D. Compreende as regras sintáticas e morfológicas para 

combinar palavras em frases compreensíveis.
 
32. Com relação ao desenvolvimento fisiológico da 

linguagem nas crianças, a partir de que 
momento se espera que a criança tenha 
desenvolvido um vocabulário de pelo menos 
150 palavras usando a combinação de no 
mínimo duas a três destas: 

A. 18 meses 
B. 24 meses 
C. 30 meses 
D. 36 meses 
 
33. Com relação à classificação das alterações da 

linguagem, define-se como Dissociação:
A. A progressão na linguagem processa

correta, mas em ritmo mais lento, sendo o 
desempenho semelhante ao de uma criança de idade 
inferior. 

B. Existe uma diferença significativa entre a evolução da 
linguagem e das outras áreas do desenvolvimento.

C. O padrão de desenvolvimento é mais alterado: 
verifica-se uma aquisição qualitativamente anômala 
da linguagem. 

D. A intenção de comunicar-se pode ser demonstrada 
de forma não verbal através da expressão facial, 
sinais, e também quando a criança começa a 
responder, esperar pela vez, questionar e 
argumentar. 

 
34. Acredita-se que o hemisfério esquerdo seja 

dominante para a linguagem em cerca de 90% 
da população, contudo, o hemisfério direito 
participa do processamento, principalmente 
nos aspectos da: 

A. Pragmática 
B. Semântica 
C. Gramática 
D. Fonética 
 
 
35. Com relação à etiologia dos distúrbios da 

linguagem oral e escrita, observa
cognitivo: 

A. Atraso de causa não demonstrável associado a 
compreensão, pragmática e desenvolvimento não 
verbal normais. 

B. Influencia a aquisição da linguagem após 6
quando se observam alterações 
(perda da qualidade vocal, consoantes que 
desaparecem ou não chegam a surgir, modificação 
da sonoridade das vogais) até que apenas sons 
primitivos e guturais acabam por persistir.

C. Caracteriza-se por limitações significativas da função 
linguística que não podem ser da atribuídas a perda 
auditiva, déficit cognitivo ou alterações da estrutura e 
função fonadora. É um diagnóstico de exclusão.

D. Nos primeiros anos, a evolução da linguagem na 
criança com atraso de desenvolvimento é semelhante 
à da criança normal, mas num ritmo inferior.
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Envolve a percepção e a produção de sons para 

Respeita as palavras e seu significado. 
Compreende as regras sintáticas e morfológicas para 

compreensíveis. 

Com relação ao desenvolvimento fisiológico da 
linguagem nas crianças, a partir de que 
momento se espera que a criança tenha 
desenvolvido um vocabulário de pelo menos 
150 palavras usando a combinação de no 

Com relação à classificação das alterações da 
se como Dissociação: 

A progressão na linguagem processa-se na sequencia 
correta, mas em ritmo mais lento, sendo o 

ao de uma criança de idade 

Existe uma diferença significativa entre a evolução da 
linguagem e das outras áreas do desenvolvimento. 
O padrão de desenvolvimento é mais alterado: 

se uma aquisição qualitativamente anômala 

se pode ser demonstrada 
de forma não verbal através da expressão facial, 
sinais, e também quando a criança começa a 
responder, esperar pela vez, questionar e 

se que o hemisfério esquerdo seja 
dominante para a linguagem em cerca de 90% 
da população, contudo, o hemisfério direito 
participa do processamento, principalmente 

Com relação à etiologia dos distúrbios da 
linguagem oral e escrita, observa-se no déficit 

Atraso de causa não demonstrável associado a 
compreensão, pragmática e desenvolvimento não 

Influencia a aquisição da linguagem após 6-9 meses, 
quando se observam alterações da vocalização 
(perda da qualidade vocal, consoantes que 
desaparecem ou não chegam a surgir, modificação 
da sonoridade das vogais) até que apenas sons 
primitivos e guturais acabam por persistir. 

se por limitações significativas da função 
nguística que não podem ser da atribuídas a perda 

auditiva, déficit cognitivo ou alterações da estrutura e 
função fonadora. É um diagnóstico de exclusão. 
Nos primeiros anos, a evolução da linguagem na 
criança com atraso de desenvolvimento é semelhante 
à da criança normal, mas num ritmo inferior. 



 

 
CADERNO DE PROVA: 5 - Fonoaudiól

CONCURSO PÚBLICO 

36. Com relação às características anatômicas da 
laringe, podemos afirmar que: 

A. Laringes pequenas com pregas vocais curtas 
favorecem vozes graves e laringes grandes com 
pregas vocais longas favorecem vozes agudas.

B. Laringes pequenas com pregas vocais curtas 
favorecem vozes médias e laringes grandes com 
pregas vocais longas favorecem vozes graves.

C. Laringes pequenas com pregas vocais curtas 
favorecem vozes agudas e laringes grandes com 
pregas vocais longas favorecem vozes médias.

D. Laringes pequenas com pregas vocais curtas 
favorecem vozes agudas e laringes grandes com 
pregas vocais longas favorecem vozes graves.

 
37. As dimensões das pregas vocais são de: 
A. 10 a 15 mm no adulto do sexo feminino e de 15 a 21 

mm no adulto do sexo masculino. 
B. 12 a 17 mm no adulto do sexo feminino e de 17 a 23 

mm no adulto do sexo masculino. 
C. 10 a 15 mm no adulto do sexo masculino e de 15 a 

21 mm no adulto do sexo feminino. 
D. 12 a 17 mm no adulto do sexo masculino e de 17 a 

21 mm no adulto do sexo feminino. 
 
38. Define-se a habilidade de interpretar padrões 

sonoros, o qual se desenvolve nos primeiros 
dois anos de vida como: 

A. Atenção seletiva. 
B. Processamento auditivo. 
C. Compreensão auditiva. 
D. Discriminação auditiva. 
 
 
39. O dado mais relevante encontrado nesta 

categoria é a dificuldade em efetuar tarefas de 
fechamento auditivo, categorizado por 
performance rebaixada nos testes monoaurais 
de baixa redundância e nos de fala no ruído. 
Classifica-se essa categoria dentro do perfil 
auditivo individual como: 

A. Integração auditiva 
B. Associação auditiva 
C. Decodificação auditiva 
D. Organização de entrada/saída auditiva 
 
 
40. São princípios básicos da intervenção na 

criança a avaliação do desenvolvimento da 
linguagem em todos os seus níveis, a 
orientação à família e escola e a terapia 
propriamente dita. Com relação à terapia 
fonoaudiológica na criança com distúrbios de 
linguagem, leia as afirmativas e assinale a 
alternativa correta: 

I. Esta pode ser dividida em terapia da fala (onde 
serão abordados objetivos como desvios fonéticos 
e fonológicos), terapia de voz (disfonias), terapia 
de motricidade oral (distúrbios de alimentação, 
respiração e mobilidade de órgãos 
fonoarticulatórios), terapia de linguagem oral 
(onde o enfoque pode estar centrado na 
expressão e/ou recepção de linguagem) e terapia 
de linguagem escrita (dislexias, disortografias e 
disgrafias). 

Fonoaudiól
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Com relação às características anatômicas da 

Laringes pequenas com pregas vocais curtas 
favorecem vozes graves e laringes grandes com 

agudas. 
Laringes pequenas com pregas vocais curtas 
favorecem vozes médias e laringes grandes com 
pregas vocais longas favorecem vozes graves. 
Laringes pequenas com pregas vocais curtas 
favorecem vozes agudas e laringes grandes com 

longas favorecem vozes médias. 
Laringes pequenas com pregas vocais curtas 
favorecem vozes agudas e laringes grandes com 
pregas vocais longas favorecem vozes graves. 

 
de 15 a 21 

12 a 17 mm no adulto do sexo feminino e de 17 a 23 

10 a 15 mm no adulto do sexo masculino e de 15 a 

masculino e de 17 a 

se a habilidade de interpretar padrões 
sonoros, o qual se desenvolve nos primeiros 

O dado mais relevante encontrado nesta 
categoria é a dificuldade em efetuar tarefas de 
fechamento auditivo, categorizado por 
performance rebaixada nos testes monoaurais 
de baixa redundância e nos de fala no ruído. 

essa categoria dentro do perfil 

São princípios básicos da intervenção na 
criança a avaliação do desenvolvimento da 
linguagem em todos os seus níveis, a 
orientação à família e escola e a terapia 
propriamente dita. Com relação à terapia 
fonoaudiológica na criança com distúrbios de 

m, leia as afirmativas e assinale a 

Esta pode ser dividida em terapia da fala (onde 
serão abordados objetivos como desvios fonéticos 
e fonológicos), terapia de voz (disfonias), terapia 
de motricidade oral (distúrbios de alimentação, 

spiração e mobilidade de órgãos 
fonoarticulatórios), terapia de linguagem oral 
(onde o enfoque pode estar centrado na 
expressão e/ou recepção de linguagem) e terapia 
de linguagem escrita (dislexias, disortografias e 

II. Todas as atividades de esti
terapia fonoaudiológica infantil devem ser 
realizadas de forma lúdica, através de jogos e 
brincadeiras, para que a criança sinta prazer nas 
técnicas propostas. Também é recomendável 
envolver a família e, quando necessário, a escola.

III. A estimulação através de canto, conversa, 
brincadeiras e leitura propicia a aquisição de 
habilidades que favorecem o desenvolvimento. 
Para que comece a ocorrer um processo de 
comunicação, a criança deverá se sentir 
motivada. Deverá existir o que se chama de 
intenção comunicativa (através da fala serão 
conseguidos objetos de interesse da criança).

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.
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Todas as atividades de estimulação dentro da 
terapia fonoaudiológica infantil devem ser 
realizadas de forma lúdica, através de jogos e 
brincadeiras, para que a criança sinta prazer nas 
técnicas propostas. Também é recomendável 
envolver a família e, quando necessário, a escola. 

imulação através de canto, conversa, 
brincadeiras e leitura propicia a aquisição de 
habilidades que favorecem o desenvolvimento. 
Para que comece a ocorrer um processo de 
comunicação, a criança deverá se sentir 
motivada. Deverá existir o que se chama de 

enção comunicativa (através da fala serão 
conseguidos objetos de interesse da criança). 

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

afirmativas estão corretas. 




