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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

121 – FONOAUDIÓLOGO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Legislação do SUS Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
0 homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 

Segura o homem na faca,  39 
A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente-
passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária ás suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) – perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21),  exerce 
a mesma função sintática que a oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração. 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva” 

(C) “conclusiva” 

(D) “comparativa 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é a 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1) 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20) exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20) 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) O Pacto pela Vida está constituído por um 

conjunto de compromissos sanitários, expressos 

em objetivos de processos e resultados e 

derivados da análise da situação de saúde do 

País e das prioridades definidas pelos governos 

federal, estaduais e municipais. Não constitui um 

de seus objetivos: 
 

(A) Contribuir para a redução da mortalidade por 

câncer de próstata. 

(B) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da 

Família como modelo de atenção básica à saúde 

e como centro ordenador das redes de atenção à 

saúde do SUS. 

(C) Implantar a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa, buscando a atenção integral. 

(D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 

infantil por doença diarreica e por pneumonias. 
 

12) Compete à direção municipal do Sistema de 

Saúde (SUS): 

 

(A) Identificar estabelecimentos hospitalares de 

referência e gerir sistemas públicos de alta 

complexidade, de referência estadual e regional. 

(B) Promover articulação com os órgãos 

educacionais e de fiscalização do exercício 

profissional, bem como com entidades 

representativas de formação de recursos 

humanos na área de saúde 

(C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 

serviços privados de saúde. 

(D) Em caráter suplementar, formular, executar, 

acompanhar e avaliar a política de insumos e 

equipamentos para a saúde. 

 

13) Sobre o financiamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), é incorreto afirmar que: 
 

(A) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente 

em contas especiais, movimentadas pela sua 

direção, na esfera de poder onde forem 

arrecadadas. 

(B) Os recursos financeiros do Sistema Único de 

Saúde (SUS) serão depositados em conta 

especial, em cada esfera de sua atuação, e 

movimentados sob fiscalização das Secretarias 

Municipais de Saúde. 

 

 

 

(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento 

científico e tecnológico em saúde serão co-

financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

pelas universidades e pelo orçamento fiscal, 

além de recursos de instituições de fomento e 

financiamento ou de origem externa e receita 

própria das instituições executoras. 

(D) O orçamento da seguridade social destinará ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a 

receita estimada, os recursos necessários à 

realização de suas finalidades, previstos em 

proposta elaborada pela sua direção nacional, 

com a participação dos órgãos da Previdência 

Social e da Assistência Social, tendo em vista as 

metas e prioridades estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 

14) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em 

cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as seguintes 

instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e 

Conselho de Saúde. 

 

Sobre estas instâncias colegiadas, é incorreto afirmar 

que: 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos. 

(B) Os Conselhos de Saúde devem avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

(C) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação 

ao conjunto dos demais segmentos. 

(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) São disposições constitucionais acerca do 

Sistema Único de Saúde, exceto: 
 

(A) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de 

outras atribuições, executar as ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 

as de saúde do trabalhador. 

(B) É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no País, salvo nos casos previstos em 

lei. 

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) As instituições privadas poderão participar de 

forma suplementar do Sistema Único de Saúde, 

segundo diretrizes deste. 

 

 

 

 

 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 
 

(A) “Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, 

impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido, A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na meso-região do leste 

maranhense e na micro-região de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevado à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira, denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas 

(B) Arraial das Aldeias Altas 

(C) Vila de Caxias 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal 

(B) Tribunal de Justiça 

(C) Controlador e Procuradoria Geral 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  Na Bandeira Nacional Brasileira, há a insígnia no 

centro extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos 

(C) Antônio Gonçalves Dias 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O processo de maturação do sistema auditivo 

central acontece de maneira gradativa, sedo 

caracterizado, em ouvintes normais, por: 

 

I. Diminuição dos valores de latência de todos os 

componentes; 

II. Aumento na definição morfológica dos potenciais 

evocados auditivos de longa latência; 

III. Diminuição na variabilidade dos valores de 

latência com o avanço da idade. 

 

Estão corretas: 

(A) I e III 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) II e III 

 

22) Quais são os dois procedimentos  que compõem 

a imitância acústica? 

 

(A) Impedância e Admitância 

(B) Timpanometria e medida da mobilidade da 

membrana timpânica 

(C) Timpanometria e pesquisa de reflexo acústico do 

músculo estapédio 

(D) Otoscopia e pesquisa de reflexo acústico do 

músculo estapédio 

 

23) Considere o seguinte laudo audiométrico: “Perda 

auditiva do tipo mista de grau severo e 

configuração descendente bilateralmente”. 

Assinale a alternativa que corresponde aos 

achados corretos da imitanciometria de um 

paciente adulto: 

 

(A) Curva timpanométrica do tipo A e reflexos 

acústicos ausentes 

(B) Curva timpanométrica do tipo B e reflexos 

acústicos ausentes 

(C) Curva timpanométrica do tipo C e reflexos 

acústicos ausentes 

(D) Curva timpanométrica do tipo A e reflexos 

acústicos presentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) Com relação às próteses auditivas, é correto 

afirmar que: 

 

(A) São dispositivos eletrônicos com a função de 

amplificar os sons, a fim de permitir ao indivíduo, 

com perda auditiva, utilizar sua audição 

remanescente de modo efetivo. 

(B) A perda auditiva não progride quando a prótese 

auditiva é usada regularmente. 

(C) As próteses auditivas são compostas 

basicamente por microfone, amplificador,  antena 

e autofalante (receptor). 

(D) Os usuários de próteses auditivas devem utilizá-

las em tempo integral, inclusive enquanto 

dormem, pois, com isso, a adaptação será mais 

rápida e eficaz.   
 

25) O.B.M., sexo masculino, 7 anos, portador de 

surdez pós-lingual. Começou a apresentar 

dificuldade para ouvir após alta hospitalar, devido 

a meningite que acometeu a criança aos 3 anos 

e 3 meses de idade. O resultado da audiometria 

realizada atualmente foi: “Perda auditiva do tipo 

neurossensorial, de grau moderado e 

configuração audiométrica descendente 

bilateralmente”. A criança não faz uso de prótese 

auditiva . 
 

Levando em consideração que será realizada a 

intervenção fonoaudiológica por meio do método 

Oralismo puro, qual o pré-requisito para realização 

desta filosofia educacional? 

(A) O tempo de privação sensorial deve ser menor 

que 5 anos   

(B) A criança deve dominar a língua de sinais 

(C) Os pais não devem participar da estimulação da 

linguagem da criança. 

(D) A criança deverá fazer uso da prótese auditiva 

 

26) A qualidade vocal de um sujeito é o produto de 

dois processos que estão relacionados: a 

produção de um sinal vocal complexo e a 

filtragem deste sinal. Quais estruturas participam 

desse processo? 
 

(A) Laringe e pregas vocais 

(B) Laringe e trato vocal 

(C) Traqueia e faringe 

(D) Laringe e faringe 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) As abordagens de aquecimento e de 

desaquecimento vocal atuam como medidas 

profiláticas para melhorar o desempenho da voz. 

Dentre as afirmações abaixo, assinale a 

alternativa que indica um objetivo do 

desaquecimento vocal: 
 

(A) Reposicionar a musculatura da laringe após o 

uso profissional da voz 

(B) Melhorar o desempenho vocal   

(C) Preparar a musculatura envolvida na fonação 

para o uso profissional da voz 

(D) Reduzir a sobrecarga vocal, retornando ao ajuste 

habitual da voz 

 

28) A.P.S., paciente do sexo feminino, 53 anos, 

operadora de caixa, procurou tratamento 

fonoaudiológico com a seguinte queixa: “tremor 

na voz, que parece sair picada e falhada durante 

todo o tempo.” A queixa teve início de forma 

espontânea, sem motivo aparente e persiste há 

um ano. Durante análise perceptivo-auditiva da 

voz pode-se perceber: Qualidade vocal tensa e 

entrecortada, acompanhada de esforço 

fonatório. 
 

Com base nessas informações, qual das alternativas 

abaixo pode ser considerada como provável 

diagnóstico e opção de tratamento da disfonia? 

(A) Disfonia orgânica, sendo indicada a realização 

de acompanhamento otorrinolaringológico e 

terapia fonoaudiológica. 

(B) Disfonia funcional, sendo indicada terapia 

fonoaudiológica 

(C) Disfonia espasmódica, sendo indicada a 

aplicação de toxina botulínica e terapia 

fonoaudiológica 

(D) Disfonia orgânico-funcional, sendo indicada a 

aplicação de toxina botulínica e terapia 

fonoaudiológica 

 

29) O sistema estomatognático é composto pelas 

estruturas estáticas e e dinâmicas : 
 

(A) Mandíbula, maxila, arcos dentários, ATMs, osso 

hióide, músculos mastigatórios, supra e infra-

hioideos e de língua, lábios e bochecha.   

(B) Nariz, boca, faringe, Laringe e esôfago 

(C) Ossos, dentes, ATM, músculos faciais, língua, 

sistema vascular e nervoso. 

(D) Dentes, língua, lábios, palato duro, palato mole e 

laringe. 

30) Quais são os objetivos da avaliação da 

respiração com o espelho de Glatzel? 

 

(A) Identificar alterações de má oclusão em 

pacientes respiradores orais 

(B) Avaliar a resistência física de pacientes 

respiradores orais 

(C) Mensurar o escape de ar oral. 

(D) Mensurar e quantificar o fluxo aéreo nasal 

 

31) A gagueira é uma interrupção na fluência verbal, 

caracterizada por repetições ou prolongamentos, 

audíveis ou não, de sons e sílabas. Com relação 

à gagueira, assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) A gagueira do desenvolvimento surge antes da 

puberdade, geralmente entre dois e cinco anos 

de idade 

(B) A gagueira é uma doença, que geralmente tem 

início na infância. 

(C) A gagueira é um sintoma e não uma doença. 

(D) A gagueira é mais frequente em crianças com 

dano cerebral perinatal. 
 

32) Na biomecânica da ATM o músculo responsável 

pela sua protrusão é denominado: 
 

(A) Ventre anterior do digástrico 

(B) Pterigóideo lateral 

(C) Pterigóideo medial 

(D) Temporal 

 

33) A disartria é um distúrbio de fala, resultante de 

alterações no controle muscular dos 

mecanismos envolvidos em sua produção, 

originado por uma lesão do Sistema Nervoso 

Central ou Periférico que acarreta em alterações 

na emissão oral, devido a uma paralisia, fraqueza 

ou falta de coordenação dos músculos da fala. 

São sinais de disartria: 
 

(A) Diminuição da velocidade da fala, imprecisão 

articulatória, fala lenta e irregular, monoaltura e 

monointensidade 

(B) Fala distorcida, cefaleia, sialorreia e alterações 

de linguagem 

(C) Paralisia facial, fala lenta e distorcida, imprecisão 

articulatória, dores nas articulações 

(D) Diminuição da velocidade da fala, imprecisão 

articulatória, fala lenta e irregular, dificuldade 

para compreender a linguagem oral e escrita. 
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34) Com relação aos transtornos fonológicos, todas 

as afirmativas estão corretas, exceto: 
 

(A) Trata-se de uma desorganização do sistema de 

sons, isto é, a presença de poucas ou muitas 

substituições e/ou omissões de sons da fala 

(B) A estrutura “consoante – vogal” é a última a ser 

adquirida 

(C) Os sons plosivos, são adquiridos antes dos 

fricativos 

(D) Até os 5 anos de idade as crianças em 

desenvolvimento normal de fala devem ser 

capazes de produzir todos os sons da sua língua. 

 

35) O diagnóstico de Atraso de Linguagem ocorre 

quando observa-se um déficit no 

desenvolvimento da linguagem, não decorrente 

de nenhum outro fator, como, por exemplo, 

deficiência auditiva ou atraso cognitivo. Dentre as 

afirmações abaixo, assinale a que não 

corresponde a uma característica comumente 

observada em crianças com atraso de 

linguagem: 
 

(A) déficit no desenvolvimento da maturidade 

simbólica 

(B) dificuldades pragmáticas, decorrentes 

puramente do atraso de linguagem 

(C) vocabulário restrito decorrente de dificuldades 

em adquirir novas palavras 

(D) dificuldade de entender comandos como 

“direita/esquerda”; “embaixo/em cima”; 

“frente/atras” 

 

36) Qual das alternativas abaixo descreve, de forma 

correta, características do transtorno 

fonológico? 
 

(A) Uma das principais características do transtorno 

fonológico é sua heterogeneidade em relação 

aos tipos de erros apresentados, à gravidade e à 

dificuldade subjacente. 

(B) A criança com transtorno fonológico pode 

apresentar uma facilidade mais relacionada com 

o processamento motor da fala. 

(C) Decodificação, Compreensão e extrapolação são 

habilidades envolvidas no processamento 

fonológico. 

(D) Além da inabilidade em adquirir palavras, as 

crianças com transtorno fonológico podem 

apresentar dificuldades com o uso das palavras 

já adquiridas. 

37) A prova de consciência fonológica serve para 

avaliar a habilidade de sujeitos em manipular os 

sons da fala. Assinale a alternativa que não 

corresponde um dos itens que devem ser 

avaliados durante essa prova: 

 

(A) Rima: o sujeito deve selecionar dentre três 

palavras, as duas que terminam com o mesmo 

som. 

(B) Segmentação Fonêmica: o sujeito deve repetir a 

palavra dita pelo examinador, mas separada nos 

seus fonemas componentes 

(C) Transposição Silábica: o sujeito deve inverter a 

ordem das sílabas de palavras, dizendo qual a 

palavra formada 

(D) Separação silábica: o sujeito deve separar as 

sílabas de palavras, formando novas palavras 

com essas sílabas. 

 

38) O Fonoaudiólogo inserido na unidade básica de 

saúde pode, após análise das necessidades do 

local, participar de diversas atividades como, por 

exemplo, grupos de gestantes ou grupos de 

envelhecimento ativo. Dentre as opções a seguir, 

assinale a que não condiz com as atribuições do 

Fonoaudiólogo na saúde pública. 

 

(A) Realizar terapia individual e em grupo e, sempre 

que necessário, prescrever medicação 

adequada às necessidades dos usuários. 

(B) Participar de grupos e/ou desenvolver ações que 

favoreçam o desenvolvimento infantil. 

(C) Desenvolver atividades de promoção à saúde 

referentes à comunicação. 

(D) Orientar agentes comunitários de saúde, para 

coletar dados referentes à comunicação dos 

usuários e detecção de sinais indicadores de 

alterações da comunicação humana; 
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39) Para organizar o SUS, a partir de seus princípios 

doutrinários e levando-se em consideração a 

ideia de seguridade social e relevância pública, 

existem algumas diretrizes que orientam o 

processo e são chamadas de princípios 

organizativos. Na verdade, tratam-se de formas 

de concretizar o SUS na prática. Assinale a 

alternativa que cita esses princípios 

organizativos: 

 

(A) Humanização do atendimento; Participação da 

comunidade; adscrição de clientela. 

(B) Transversalidade; Integralidade; informalidade.   

(C) Regionalização e Hierarquização; 

Descentralização e Comando Único; 

Participação Popular. 

(D) Universalização; Equidade; Integralidade. 

 

40) A “Reforma Psiquiátrica Brasileira”, pautada na 

Lei nº 10.216/2001, que reestrutura a atenção 

aos doentes mentais e dispõe sobre os direitos 

dessas pessoas, consolida uma atenção 

psicossocial pautada na inclusão. A Portaria do 

Ministério da Saúde      nº 336/GM, de 2002, que 

regulamenta o novo modelo de atenção 

psicossocial e institui os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPSI) cita que o fonoaudiólogo 

compõe a equipe multidisciplinar de tais centros.  

 

Com relação a atuação fonoaudiológica em saúde 

mental, assinale a alternativa correta: 

(A) As intervenções fonoaudiológicas estão 

pautadas nas alterações da comunicação do 

paciente doente mental. 

(B) O desafio do fonoaudiólogo é tão somente 

incorporar-se à atenção infantil. 

(C) A Fonoaudiologia não está inserida junto a 

atuação multidisciplinar em saúde mental. 

(D) A atuação em saúde mental não permite a 

participação da família do doente mental, pois 

isso não colaboraria para um tratamento 

adequado. 

 


