
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO 
RIO VERDE - GO

PROCESSO SELETIVO
N° 001/2016

FONOAUDIÓLOGO
INSTRUÇÕES:

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 questões numeradas sequen-
cialmente;
• Você receberá, também, a Folha de Respostas, personalizada para transcrever as respostas 
da prova objetiva.

ATENÇÃO

• É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização; verifique se o mesmo está com-
pleto, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova 
corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 
fato imediatamente ao fiscal;
• Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na 
Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as 
devidas providências;
• Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para a correção das provas;
• O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá 
ser feito obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta e não poderá ser dobrada, 
amassada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas;
• Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a 
responda corretamente, considerando que para cada questão existe somente uma única alter-
nativa correta;
• A prova terá duração de três horas, esse tempo inclui o de preenchimento correto do gabarito;
• Ao terminar a prova entregue todo o material recebido ao fiscal de sala; fica expressamente 
proibido levar o cadernos de prova; sob pena de desclassificação;
• Você somente poderá deixar a sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos do seu 
início;
• Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos 
os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento;
• Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos 
dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
• APÓS O TÉRMINO DA PROVA É PROIBIDA A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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PORTUGUÊS

1 Quanto ao gênero, podemos afirmar:

I- Há dois gêneros em português.

II- O feminino deriva do radical masculino, 
mediante a substituição ou acréscimo de 
desinências.

III- A forma do feminino pode ser completa-
mente diversa da do masculino, ou seja, 
proveniente de um radical distinto.

A) Somente a afirmação I está correta.

B) Somente a afirmação II está correta.

C) Somente as informações I e II estão corre-
tas.

D) Somente as informações II e III estão cor-
retas.

E) Todas as informações estão corretas.

2 Denominam-se EPICENOS os nomes de ani-
mais que possuem um só gênero gramatical 
para designar um e outro sexo. Assinale a 
questão em que todos os nomes são epicenos: 

A) Elefante, baleia, gente, píton.

B) Borboleta, rouxinol, mosca, águia.

C) Elefante, rouxinol, tigre, verdugo.

D) Cobra, baleia, criatura, crocodilo.

E) Gavião, cachorro, píton, elefante.

3 Assinale as correlações corretas entre os 
substantivos pátrios portugueses e os adje-
tivos gentílicos correspondentes:

A) Alentejo= alentejano, Douro= douriense, 
Beira= beirona.

B) Trás-os-Montes= trasmontano, Ribatejo= 
ribatejano, Minho= minhoto.

C) Trás-os-Montes= transmontano, Alentejo= 
tejano, Algarve= algario.

D) Alentejo= alantejano, Douro= douriense, 
Estremadura= estremenho.

E) Douro= duriense, Trás-os-Montes= trans-
montando, Algarve= algario.

4 Quanto aos pronomes pessoais, possessi-
vos e demonstrativos, é correto afirmar res-
pectivamente:

A) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

B) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam as pessoas gramaticais, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

C) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam o que delas se aproxima ou se dis-
tancia no espaço e no tempo, denotam as 
pessoas gramaticais.

D) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo, denotam o que lhes 
cabe ou pertence.

E) Denotam o que delas se aproxima ou se 
distancia no espaço e no tempo, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam as 
pessoas gramaticais.

5 Assinale a alternativa em que o pronome de-
monstrativo está em sua função anafórica:

A) Não sei o que fazer com isto.

B) O mal foi este: minha menina não sai de 
casa.

C) Acontecia coisas lindas naquele lugar.

D) Bons dias, meu comandante.

E) As meninas bebiam seus chás.

6 O pronome relativo pode:

A) Chamar a atenção para aquilo que disse-
mos ou que vamos dizer e para designar 
um hábito.

B) Aludir, a termos já mencionados, com pro-
nome relativo aquele ou este.

C) Apresentar forma variável e invariável.

D) Substituir um verbo.

E) Apresentar a forma a gente ou nós.

7 Entre os pronomes interrogativos que empre-
gamos para formular uma pergunta direta ou 
indireta, assinale os pronomes interrogativos 
que estão estreitamente ligados aos prono-
mes indefinidos:

A) Que, quem, qual, quantos.

B) Onde, aonde, me, lhe.

C) Quando, onde, aonde, tendo.

D) Estes, esses, aqueles, aquelas.

E) Tudo, toda, todos, todas.

8 Quanto ao tempo verbal é correto afirmar:

A) Tempo é a variação que indica a atitude 



da pessoa que fala em relação ao fato que 
enuncia.

B) Como em outras palavras o verbo não ad-
mite a variação singular e plural.

C) Os três tempos naturais são o presente, o 
pretérito e o futuro.

D) O presente é divisível, mas o pretérito e o 
futuro não se subdividem.

E) Os tempos verbais são chamados como 
subjuntivo, indicativo e imperativo.

9 Em qual oração a seguir a voz do verbo ex-
prime-se na forma passiva:

A) Pedro foi ferido por João.

B) João machucou o Pedro.

C) Não sinto o cheiro das flores.

D) João tentou subir os degraus.

E) As flores repeliam a todos daqui.

10 Quanto a flexão do verbo, podemos afirmar:

A) O verbo pode ser regular e irregular so-
mente.

B) Os regulares não se flexionam.

C) Os verbos irregulares são aqueles que apre-
sentam um tipo comum para seguir como 
modelo. Exemplo o verbo cantar, ver e sorrir.

D) Os verbos regulares flexionam-se de acor-
do com o paradigma, modelo que repre-
senta o tipo comum da conjugação.

E) São verbos regulares os que se afastam do 
paradigma de sua conjugação, como dar e 
estar.

MATEMÁTICA

11 Através da simplificação de radicais, utilizan-
do a fatoração, podemos dizer que  
é igual a:

A) 75

B) 35

C) 85

D) 55

E) 65

12 Considere a expressão . A 
forma mais reduzida dessa expressão será:

A) 3√2

B) 3√3

C) 2√3

D) 2√2
E) 3√2 + 2√3

13 A reta r passa pelos pontos (1, 2) e (3, 5). 
Qual é a equação dessa reta?

A) -3x + 2y + 1 = 0

B) 3x – 2y + 1 = 0

C) – 3x – 2y + 1 = 0

D) 3x + 2y + 1 = 0

E) 3x + 2y – 1 = 0

14 Considere a equação x2 – 5x = 0. Qual a so-
lução nos reais para x?

A) x = 0 ou x = - 5

B) x = 0

C) x = 0 ou x = 5

D) x = 5

E) Não há solução nos reais para x

15 O gráfico a seguir refere-se a uma função do 
segundo grau f:R→R. Analisando o gráfico, o 
domínio e a imagem da função são respecti-
vamente:

A) Domínio: [1, 3] e Imagem: [-1, 5]

B) Domínio: R e Imagem: [-1, 5]

C) Domínio: R e Imagem: R

D) Domínio: [0, 4] e Imagem: [-1, 5]

E) Domínio: R e Imagem: [-1, + )

16 Considere a função  Sabendo 
que seu domínio são todos os reais, qual é o 
gráfico que representa essa função:

A) Parábola côncava para cima

B) Reta decrescente

C) Parábola côncava para baixo

D) Reta constante 



E) Reta crescente

17 O conjunto verdade no campo dos reais de 
determinada inequação é estabelecido como 
S = {x ∈ R | -2 < x < -1 ou x > 1}. Nessas 
condições qual inequação satisfaz essa so-
lução?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

18 No vestibular de inverno participaram 48.000 
candidatos, porém foram aprovados somente 
22.500 candidatos. Nessas condições pode-
-se afirmar que a razão entre o número de 
pessoas aprovadas em relação ao número de 
candidatos que participaram do vestibular é 
equivalente a:

A) 3/2

B) 7/22

C) 15/32

D) 19/42

E) 21/53

19 A empresa Líder fez um empréstimo a uma 
taxa de 4% ao mês pelo período de 6 meses. 
Ao término do período, o total dos juros re-
ferentes a operação foi de R$ R$ 50.000,00. 
Quanto a empresa Líder emprestou conside-
rando-se que a taxa de juros foi aplicada a 
juros simples?

A) R$ 205.444,44

B) R$ 208.333,30

C) R$ 207.777,70

D) R$ 206.666,60

E) R$ 201.990,25

20 Quando fatoramos uma expressão algébrica, 
encontramos uma forma simplificada dessa 
expressão. Nesse contexto, ao fatorar uma 
expressão algébrica temos como resultado 

(2a + 3x)2. Identifique a expressão algébrica 
que representa esse resultado:

A) 4a2 + 12ax + 9x3

B) 4a3 + 12ax + 9x2

C) 4a2 + 12ax + 9x2

D) 4a2 + 8ax + 9x2

E) 4a2 + 12ax + 3x2

CONHECIMENTOS GERAIS

21 O estado de Goiás faz parte do planalto cen-
tral, sendo constituído por terras planas cuja 
a altitude varia entre 200 e 1200 metros. A 
vegetação predominante é:

A) Cerrado

B) Caatinga

C) Mata Atlântica

D) Manguezais

E) Pantanal

22 O Pará começou a ser colonizado pelos por-
tugueses. Do Forte do Presépio, na baia de 
Guajará, em frente à ilha de Marajó, nasce a 
cidade de:

A) Curitiba

B) Campo grande

C) Goiânia  

D) Fortaleza 

E) Belém

23 A qual estado pertence as cidades de Gra-
mado e Canela, famosas pelas decorações 
que realizam nas festas natalinas?

A) Paraná

B) Santa-Catarina

C) Rio Grande do Sul

D) Rio de Janeiro

E) São Paulo

24 Qual é o estado mais populoso e rico do Bra-
sil:  

A) Rio de Janeiro

B) Mato Grosso

C) São Paulo

D) Espirito Santo

E) Paraná



25 Com a globalização e o avanço tecnológico, 
é evidente que as distâncias “diminuíram” no 
sentido de que é muito mais fácil para eu me 
comunicar com um familiar que mora em outro 
país hoje do que o era há 10 anos. Com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre 
pessoas do mundo inteiro, foram criadas as 
chamadas “redes sociais”. Dos nomes cita- 
dos abaixo, qual NÃO é considerado uma 
rede social?

A) Facebook

B) Twitter 

C) Instagran

D) Tumblr

E) Wikipédia 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - 
FONOAUDIÓLOGO

26 Fernando, 9 anos, compareceu na clínica Fo-
noaudiológica para avaliação, encaminhado 
pelo ORL, com a seguinte queixa: respirador 
bucal. Durante a anamnese, a mãe relatou 
que a criança fez uso de chupeta desde re-
cém-nascido, até os 6 anos e que ainda faz 
uso de mamadeira 1 vez por dia antes de 
dormir. Desta forma, assinale a alternativa 
correta quanto às características mais en-
contradas no respirador bucal.

A) Face alargada e lábio superior hipertôni-
co; lábios separados e ressecados; língua 
hipotônica e volumosa, repousando no 
assoalho bucal; nariz pequeno e afilado, 
tenso, ou com a pirâmide alargada; olhei-
ras profundas.

B) Estrutura facial alterada: a face torna-se 
longa e estreita; lábio superior hipotônico, 
curto e elevado, com alteração; lábios se-
parados e ressecados; língua hipertônica e 
volumosa, repousando no palato; nariz pe-
queno e afilado, tenso, ou com a pirâmide 
alargada; olheiras profundas.

C) Face longa e estreita; lábio superior hi-
potônico, curto e elevado, com alteração; 
vedamento labial dentro da normalidade; 
língua hipotônica e volumosa, repousando 
no assoalho bucal; nariz pequeno e afilado, 
tenso, ou com a pirâmide alargada; olhei-
ras profundas.

D) Face longa e estreita; lábio superior hiper-
tônico, curto e elevado, com alteração; lá-
bios separados e ressecados; língua hiper-

tônica e volumosa, repousando no palato; 
nariz pequeno e afilado, tenso, ou com a 
pirâmide alargada; sem olheiras, pois dor-
me bem.

E) Estrutura facial alterada: a face torna-se 
longa e estreita; lábio superior hipotônico, 
curto e elevado com alteração; lábios se-
parados e ressecados; língua hipotônica e 
volumosa, repousando no assoalho bucal; 
nariz pequeno, afilado, tenso, ou com a pi-
râmide alargada; olheiras profundas.

27 Baseado no caso acima, há algumas altera-
ções na musculatura da face do respirador 
oral. Uma das mais observadas é a ausência 
de selamento labial passivo. Neste sentido, 
assinale a alternativa correta quanto ao mús-
culo que se torna alterado ao realizar este 
selamento. 

A) Mentalis.

B) Masseter.

C) Orbicular da boca.

D) Orbicular superior.

E) Depressor do ângulo da boca.

28 O sistema respiratório funciona como o ati-
vador da voz, em que os volumes e a pres-
são do fluxo de ar expirado passam pelas 
pregas vocais, que se aproximam e põem-se 
em vibração, o que produz a voz. Portanto, 
qualquer comprometimento da função aérea 
pode provocar um efeito direto sobre a fala 
e sobre a voz (intensidade, altura, qualida-
de). Em respiradores orais, as funções de 
fala, mastigação, deglutição e voz podem 
estar alteradas. No entanto, a voz, muitas 
vezes, passa despercebida no momento da 
avaliação. Desta forma, assinale a alternati-
va correta referente às alterações vocais que 
podem ser encontradas em sujeitos com res-
piração oral. 

A) A voz apresenta um desequilíbrio ressonan-
tal e da coordenação pneumo-fono-articu-
latória. Porém, não há nenhuma alteração 
na emissão vocal, ou seja, esses sujeitos 
não apresentam disfonia. 

B) A voz apresenta um desequilíbrio resso-
nantal e da coordenação pneumo-fono-ar-
ticulatória. Além disso, pode ainda possuir 
uma alteração no traço de sonoridade, bem 
como ser muito aguda ou estridente.

C) A voz apresenta equilíbrio ressonantal e 
da coordenação pneumo-fono-articulatória, 
além de encontrar-se com uma alteração 
no traço de sonoridade, hiper ou hiponasal, 



ou rouca.

D) A voz apresenta um desequilíbrio resso-
nantal e de coordenação pneumo-fono-ar-
ticulatória. Pode, ainda, encontrar-se com 
uma alteração no traço de sonoridade, hi-
per ou hiponasal, ou rouca.

E) A voz apresenta equilíbrio ressonantal e 
de coordenação pneumo-fono-articulatória. 
Pode, ainda, encontrar-se com uma altera-
ção no traço de sonoridade, fluída ou gu-
tural.

29 Adriana, 36 anos, professora em uma aca-
demia de ginástica, na qual trabalha 6 vezes 
por semana, com horários variados, porém 
nos três turnos do dia. Refere que em média 
ministra 24 horas de aulas por semana. Nos 
demais períodos, trabalha como instrutora 
de musculação. Não fuma, consome álcool 
de forma moderada pelo menos uma vez na 
semana. A paciente compareceu à clínica 
Fonoaudiológica encaminhada pelo ORL e 
com uma videolaringoscopia em mãos. En-
quanto assistia ao exame, a fonoaudióloga 
pôde observar as seguintes características: 
lesão protuberante, bilaterais e simétricas, 
situadas entre os 2/3 anteriores das pregas 
vocais, com cor esbranquiçada e fechamento 
glótico incompleto. Após a descrição, assina-
le a alternativa que indica a patologia corres-
pondente.

A) Pólipos vocais.

B) Edema de Reinke.

C) Cisto.

D) Granuloma de contato.

E) Nódulos. 

30 Ainda sobre a patologia em questão no caso 
acima, assinale a alternativa correta quanto 
aos achados clínicos que podem ser obser-
vados durante a avaliação fonoaudiológica. 

A) Rouquidão característica, com soprosidade 
variável, com bifurcação do regime vibra-
tório pelo desequilíbrio ocasionado na pre-
sença de uma lesão unilateral. A presença 
de aspereza na qualidade vocal não é co-
mum e reforça a suspeita de uma alteração 
estrutural mínima, o que deve direcionar a 
atenção para a prega vocal contralateral. 
Incoordenação pneumofônica e dificulda-
des na variação de intensidade e na região 
das frequências mais elevadas são carac-
terísticas vocais comuns. Os pacientes po-
dem referir sensação de corpo estranho na 
garganta.

B) Rouquidão, queda na frequência fundamen-
tal e agravamento do pitch. Apresenta, às 
vezes, algum grau de aspereza e soprosi-
dade. A presença de rouquidão deve-se à 
perturbação da amplitude e à presença de 
ruído.

C) Tonalidade grave, qualidade forçada, rou-
ca, áspera, fatigável, caracterizada por 
quebras vocais e diplofonia.

D) As principais alterações que podem ser 
percebidas auditivamente são a rouquidão 
e a soprosidade. Algumas pessoas tam-
bém podem reclamar de cansaço durante 
a fala, piora da voz ao falar por mais tem-
po, dor na laringe ou no pescoço, presença 
de muito pigarro e dificuldade para produzir 
notas agudas. Também é comum a dificul-
dade em coordenar adequadamente a res-
piração e a produção da voz.

E) Rouquidão, queda na frequência funda-
mental e agravamento do pitch. Incoor-
denação pneumofônica e dificuldades na 
variação de intensidade e na região das 
frequências mais elevadas são caracterís-
ticas vocais comuns.

31 João, 3 anos, comparece na clínica Fonoau-
diológica para avaliação e a mãe apresenta a 
seguinte queixa: “Meu filho está gaguejando 
muito”. Ao avaliar a criança, a fonoaudiólo-
ga observa que a criança está em processo 
de aquisição de linguagem oral e apresen-
ta momentos de disfluência, principalmente, 
quando está contando histórias. Desta for-
ma, análise as questões abaixo e assinale a 
alternativa correta quanto às orientações que 
deverão ser dadas para os pais e a família ao 
lidar com a criança: 

I- Aumente o número de perguntas ao seu fi-
lho. As crianças falam mais livremente ao 
expressar suas próprias ideias sempre res-
pondendo às perguntas dos adultos. Em vez 
de deixá-lo livre para falar, faça perguntas 
e comentários sobre o que seu filho disse, 
mostrando que você está prestando aten-
ção.

II- Auxilie todos os membros da família a 
aprender a escutar e esperar sua vez de 
falar. Para as crianças, principalmente para 
as que gaguejam, é mais fácil falar quando 
há poucas interrupções e quando contam 
com a atenção do ouvinte.

III- Observe como você se relaciona com seu 
filho. Sempre que puder, mostre que você 
está prestando atenção ao que ele está fa-
lando e que ele pode utilizar o tempo de 



que precisa para falar. Procure evitar a críti-
ca, o falar rápido, as interrupções e as per-
guntas frequentes.

IV- Fale com a criança sem pressa e com 
pausas frequentes. Quando seu filho ter-
minar de falar, espere alguns segundos 
antes de você começar a falar. A fala len-
ta e relaxada é muito mais eficaz do que 
criticar. Dizer “fale devagar, repita mais 
devagar” ajudará a criança a se expres-
sar melhor. 

A) I, II e III estão corretas.

B) I e IV estão corretas.

C) II, III e IV estão corretas.

D) III e IV estão corretas.

E) II e III estão corretas. 

32 Durante a avaliação fonoaudiógica de Ma-
ria, 4 anos, a fonoaudióloga observou alguns 
processos fonológicos. No primeiro momento 
a criança falou: “Meu pai está BARABU, por-
que eu não consigo falar as LETARAS”. As-
sinale a alternativa correspondente ao nome 
do processo fonológico apresentado:

A) Metátese.

B) Apagamento de líquida intervocálica.

C) Epêntese.

D) Apagamento de sílaba átona.

E) Redução do encontro consonantal. 

33 Ainda sobre o caso acima, no segundo mo-
mento a Fonoaudióloga observou outro pro-
cesso fonológico durante o seguinte discurso 
da criança: “Tia, posso PRINCAR com esta 
PONECA?”. Assinale o processo fonológico 
correspondente ao apresentado pela criança:

A) Dessonorização.

B) Anteriorização.

C) Substituição de líquida.

D) Plosivisação.

E) Posteriorização. 

34 O Código de Ética do Fonoaudiólogo regu-
lamenta os direitos e os deveres e estabe-
lece as infrações dos profissionais inscritos 
nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia 
(CRFs), segundo as atribuições específicas. 
Neste sentido, analise as afirmativas abaixo 
sobre os deveres do fonoaudiólogo em utili-
zar as redes sociais:

I- Ter consentimento e autorização formal por 
escrito do cliente, ou de seu (s) represen-
tante (s) legal (is), para publicação de fotos 
ou vídeos;

II- Marcar clientes em fotos sem autorização 
expressa destes ou de seu (s) representan-
te (s) legal (is);

III- Compartilhar informações e retransmitir 
mensagens, com cautela, mesmo em gru-
pos de discussão restritos;

IV- Não há necessidade de referência às fon-
tes que publica.

A) I e II estão incorretas

B) I, II e III estão incorretas

C) II e IV estão incorretas

D) I e IV estão corretas

E) III e IV estão corretas

35 Ainda sobre o Código de Ética, assinale a al-
ternativa INCORRETA sobre infrações éticas 
do fonoaudiólogo relacionadas à propaganda 
e à publicidade.

A) Não anunciar preços e descontos, exceto 
na divulgação de cursos, palestras, semi-
nários e afins.

B) Consultar, diagnosticar ou prescrever trata-
mento por quaisquer meios de comunica-
ção de massa.

C) Induzir a opinião pública a acreditar que 
exista reserva de atuação clínica para de-
terminados procedimentos.

D) Anunciar títulos acadêmicos que não pos-
sua ou especialidades para as quais não 
esteja habilitado.

E) Anunciar produtos fonoaudiológicos ou 
procedimentos por meios capazes de indu-
zir ao uso indiscriminado destes.

36 A orelha é o órgão responsável por detec-
tar ondas sonoras, e a audição é classifica-
da como uma sensibilidade especial, junto 
com o olfato, paladar e visão. A orelha hu-
mana normalmente pode distinguir cerca de 
400.000 sons diferentes, alguns fracos o su-
ficiente para mover a membrana timpânica, 
além disso, em nossa orelha há centenas de 
pontos, que quando estimulados, são capa-
zes de produzir bem estar, alívio de dores lo-
calizadas e etc. Sobre este órgão assinale o 
que for CORRETO.



A) Os acidentes anatômicos da orelha interna 
São: hélice, fossa da escafa, fossa triangu-
lar, ramos da anti-hélice, ramo da hélice, 
anti-hélix, trago, antitrago, lóbulo da orelha 
e concha.

B) O aparelho auditivo humano é dividido em 
três partes, cada uma com suas funções 
próprias, sendo as três indispensáveis para 
o bom funcionamento da audição: a orelha 
externa, a orelha média e orelha interna 
(antigamente denominados ouvido externo, 
ouvido médio e ouvido interno).

C) É por meio do meato auditivo externo que 
a orelha média se comunica com o meio 
exterior. O meato acústico externo possui 
cerca de oito centímetros e se encontra 
atravessando o osso temporal do crânio.

D) Todo o pavilhão auditivo, exceto o lóbulo da 
orelha, é constituído por tecido cartilagino-
so recoberto por pele, tendo, como função, 
captar os sons e conduzi-los para a orelha 
interna.

E) Os acidentes anatômicos dos ossículos do 
ouvido são: Martelo: cabo, apófise longa, 
colo, cabeça do martelo; Bigorna: ramo 
longo, corpo, ramo curto; Estribo: cruz an-
terior, cruz posterior e cobre.

37 Os distúrbios da comunicação constituem al-
gumas das doenças infantis mais prevalen-
tes, manifestando-se como atraso ou desen-
volvimento atípico envolvendo componentes 
funcionais da audição, fala e/ou linguagem 
em níveis variados de gravidade. Na maio-
ria das vezes esses distúrbios são percebi-
dos pelos pais, que referem que a criança 
tem dificuldade para falar ou que não fala, é 
dificilmente compreendida, incapaz de dizer 
alguns sons corretamente ou que gagueja. 
Sobre o desenvolvimento normal da fala e 
linguagem assinale a alternativa CORRETA. 

I- Os primeiros anos de vida da criança são 
determinantes para o desenvolvimento ade-
quado da linguagem. Em ambiente comuni-
cativo e a partir da interação com a família, 
a criança adquire as bases para um desen-
volvimento sadio da linguagem, no que diz 
respeito à sua forma, conteúdo e uso.

II- O balbucio e o sorriso iniciam-se a partir do 
segundo mês de vida e, apesar de ainda 
reflexos, expressam satisfação ou prazer. 
Aos três meses transformam- -se em jogo 
vocal, quando a criança amplia seu reper-
tório incluindo sons consonantais e, mais 
tarde, produções silábicas, com intenção 
comunicativa.

III- O contato mãe-criança por meio do olhar 
e melodia da fala são pré-requisitos para o 
desenvolvimento comunicativo. Além disso, 
a amamentação, além de ser um importante 
momento de trocas entre mãe e filho, as-
sume destacado papel no desenvolvimento 
e maturação dos órgãos fonoarticulatórios, 
possibilitando, futuramente, a complexa ta-
refa de articulação dos sons da fala.

IV- Nos primeiros anos de vida, pela função 
auditiva, a criança se familiariza com a es-
trutura da língua materna e organiza infor-
mações linguísticas necessárias ao desen-
volvimento da linguagem oral. Durante o 
desenvolvimento da fala a criança adquire 
o inventário fonético, articulação dos sons 
e os organiza de acordo com as regras lin-
guísticas da língua materna.

V- Aos dois anos a criança assimila as prin-
cipais regras gramaticais e está pronta, 
linguisticamente, para se comunicar como 
um adulto e iniciar o aprendizado formal da 
linguagem escrita. 

A) As alternativas I, III e V estão corretas

B) As alternativas I, II e IV estão corretas

C) As alternativas I, III e IV estão corretas

D) As alternativas II, III e IV estão corretas

E) As alternativas II, III e V estão corretas 

38 A deficiência auditiva é um tipo de privação 
sensorial, cujo sintoma comum é uma reação 
anormal diante do estímulo sonoro. A surdez 
é, portanto, caracterizada pela perda, maior 
ou menor, da percepção normal dos sons, 
havendo vários tipos de deficiência auditiva, 
em geral classificadas de acordo com o grau 
de perda da audição. Esta perda é avaliada 
pela intensidade do som, medida em deci-
béis (dB), em cada um dos ouvidos. O retra-
to da ausência de informação se reflete na 
rara presença desse assunto em noticiários, 
e na pequena oferta de serviços adequados 
à portadores de deficiência – apesar de eles 
corresponderem a cerca de dez por cento da 
população de países em desenvolvimento, 
como o Brasil. Sobre as causas da surdez, 
pode-se AFIRMAR que: 

A) A ocorrência de gestações e partos com 
histórico complicado, bem como a mani-
festação de doenças maternas no período 
distante ao nascimento da criança, pode in-
viabilizar a identificação dessa causa.

B) Em cerca de dez por cento dos casos, a 
origem da deficiência auditiva é atribuída a 
‘causas desconhecidas’.



C) Quando se consegue descobrir a causa, o 
mais frequente é que ela se deva a doen-
ças hereditárias, rubéola materna e menin-
gite.

D) Todos perdem a audição mais cedo ou mais 
tarde, o que significa dizer que, perda auditi-
va é sempre uma consequência natural rela-
cionada à idade. Nossa capacidade auditiva 
piora a partir dos 20 anos e avança quando 
atingimos a faixa etária de 50 anos.

E) As causas de perda auditiva repentina va-
riam grandemente, e dentre muitas delas 
podemos afirmar as infecções cutâneas, os 
tumores, traumas e medicamentos.

39 A caracterização da deficiência auditiva cons-
tante dos principais artigos de pesquisas é 
variada. Com base na classificação do Bu-
reau Internacional d’Audiophonologie-BIAP, 
considera-se “parcialmente surdo” e “surdo” 
os indivíduos que apresentam, respectiva-
mente, surdez leve ou moderada e surdez 
severa ou profunda. Sobre esta classificação 
assinale a alternativa CORRETA. 

A) Surdez moderada: a perda auditiva é de 
até quarenta decibéis. Essa perda impede 
que o indivíduo perceba igualmente todos 
os fonemas das palavras, mas não impede 
a aquisição normal da linguagem, embora 
esta possa ser a causa de algum problema 
articulatório ou dificuldade na leitura e/ou 
escrita. Em geral, tal indivíduo é considera-
do desatento, solicitando, frequentemente, 
a repetição daquilo que lhe é falado.

B) Surdez leve: é a perda auditiva está entre 
quarenta e setenta decibéis. Esses limites 
se encontram no nível da percepção da pa-
lavra; é frequente o atraso de linguagem e 
as alterações articulatórias, havendo, em 
alguns casos, problemas linguísticos mais 
graves. Em geral, os indivíduos com surdez 
moderada identificam as palavras mais sig-
nificativas, apresentando dificuldades em 
compreender outros termos de relação e/ou 
frases gramaticais. Sua compreensão ver-
bal está intimamente ligada a sua aptidão 
individual para a percepção visual.

C) Surdez severa: a perda auditiva está entre 
setenta e noventa decibéis. Este tipo de 
perda permite que o indivíduo apenas per-
ceba sons fortes e conhecidos, podendo 
ele atingir a idade de quatro ou cinco anos 
sem aprender a falar. A compreensão ver-
bal dependerá, principalmente, da aptidão 
do indivíduo para utilizar a percepção visual 
e para observar o contexto das situações.

D) Surdez severa: a perda auditiva é superior 
a noventa decibéis. Essa perda impede 
que o indivíduo perceba e identifique a voz 
humana, impossibilitando-o de adquirir a 
linguagem oral.

E) Surdez profunda: a perda auditiva está en-
tre quarenta e setenta decibéis. Esses limi-
tes se encontram no nível da percepção da 
palavra; é frequente o atraso de linguagem 
e as alterações articulatórias, havendo, em 
alguns casos, problemas linguísticos mais 
graves. Em geral, os indivíduos com sur-
dez moderada identificam as palavras mais 
significativas, apresentando dificuldades 
em compreender outros termos de relação 
e/ou frases gramaticais. Sua compreensão 
verbal está intimamente ligada a sua apti-
dão individual para a percepção visual. 

40 O autismo é um transtorno de desenvolvi-
mento que geralmente aparece nos três pri-
meiros anos de vida e compromete as habi-
lidades de comunicação e interação social. 
As causas do autismo ainda são desconheci-
das, mas a pesquisa na área é cada vez mais 
intensa. Provavelmente, há uma combinação 
de fatores que levam ao autismo.  De acor-
do com a Associação Médica Americana, as 
chances de uma criança desenvolver autis-
mo por causa da herança genética é de 50%, 
sendo que a outra metade dos casos pode 
corresponder a fatores exógenos, como o 
ambiente de criação por exemplo. Sobre o 
transtorno do espectro autista (TEA) assinale 
a alternativa CORRETA. 

I- O diagnóstico do autismo é clínico, feito 
através de observação direta do compor-
tamento e de uma entrevista com os pais 
ou responsáveis. Os sintomas costumam 
estar presentes antes dos 2 anos de idade, 
sendo possível fazer o diagnóstico por vol-
ta dos 6 meses de idade.

II- Não são todas as pessoas com autismo 
que têm Deficiência Intelectual, algumas, 
inclusive, apresentam inteligência acima 
do normal.

III- Tanto aqueles que têm autismo e possuem 
inteligência normal ou acima do normal, 
como os com inteligência abaixo do nor-
mal, todos são considerados pela ONU 
como pessoas com deficiência, por terem 
impedimentos de longo prazo que podem 
prejudicar ou impedir sua participação ple-
na e efetiva na sociedade, em igualdade de 
condições com as demais pessoas.



IV- Autismo é uma síndrome definida por al-
terações presentes desde idades muito 
precoces, tipicamente antes dos 2 anos 
de idade, e que se caracteriza sempre por 
desvios quantitativos na comunicação, na 
interação social e no uso da imaginação.

V- Normalmente, o que chama a atenção dos 
pais inicialmente é que a criança é exces-
sivamente calma e sonolenta ou então que 
chora sem consolo durante prolongados 
períodos de tempo. Uma queixa frequente 
dos pais é que o bebê não gosta do colo ou 
rejeita o aconchego.

A) Somente a alternativa V está correta

B) As alternativas II e III estão corretas

C) As alternativas II, III e V estão corretas

D) As alternativas I, II e IV estão corretas

E) As alternativas I, III e V estão corretas


