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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

260 – 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 Informática 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 
O 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 às 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 da 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) “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) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

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

05 de julho de 1836, fora elevada 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)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia 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) A curva timpanométrica é a representação 

gráfica da complacência encontrada em cada 

medida de pressão. Assinale a alternativa que 

corresponde à característica da curva Ar ou As. 

 

(A) É encontrada em indivíduos com presença de 

líquido na orelha média. 

(B) Indica rigidez da membrana timpânica. 

(C) Indica mobilidade aumentada da membrana 

timpânica. 

(D) Indica funcionamento normal da orelha média. 

 

22) A exposição a níveis de pressão sonora elevados 

pode trazer diversos danos ao organismo. Dentre 

os efeitos auditivos dessa exposição, podemos 

citar: 

 

(A) Perda auditiva, zumbido, plenitude auricular e 

hipersensibilidade auditiva. 

(B) Stress, Irritação, distúrbios gastrointestinais, 

ansiedade e queda de cabelo. 

(C) Impotência sexual, alteração do sono, perda de 

peso e dor de cabeça. 

(D) Perda auditiva do tipo neurossensorial, otite em 

orelha média e zumbido.   

 

23) Com relação aos Aparelhos de Amplificação 

Sonora Individual (AASI), é correto afirmar que: 
 

I. Pacientes portadores de perda auditiva 

associada a zumbido beneficiam-se com o uso 

de próteses auditivas, pois estas, além de 

melhorarem a compreensão da conversação, 

podem aliviar o zumbido. 

II. Para adequada e criteriosa seleção do aparelho 

de amplificação sonora individual (AASI), o 

fonoaudiólogo deverá, obrigatoriamente, ter à 

sua disposição a solicitação médica e avaliação 

audiológica completa. 

III. Para adequada e criteriosa seleção do aparelho 

de amplificação sonora individual (AASI), o 

fonoaudiólogo deverá ter à sua disposição a 

avaliação audiológica completa do paciente, 

sendo dispensável a solicitação médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. O fonoaudiólogo é o profissional habilitado e 

capacitado a realizar os procedimentos de 

indicação (prescrição do modelo do Aparelho de 

Amplificação Sonora Individual (AASI), 

considerando-se o diagnóstico, grau e 

lateralidade da perda auditiva, com base nos 

dados da anamnese e exames audiológicos), 

seleção e adaptação de Aparelho de 

Amplificação Sonora Individual (AASI), bem 

como a pré-moldagem auricular, exercendo sua 

função com ampla autonomia, dentro dos limites 

legais e éticos estabelecidos. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) IV 

(B) I, II e IV 

(C) III 

(D) II, III e IV 

 

24) Em quais frequências é pesquisado o reflexo 

acústico? 

 

(A) 250; 500; 1000; 2000; 3000; 4000; 6000 e 8000 

(B) 500; 1000; 2000; 3000 e 4000 

(C) 500; 1000; 2000 e 4000 

(D) 500; 1000 e 2000 

 

25) Para desenvolver a linguagem dos surdos, 

podemos optar pelo Oralismo, a Comunicação 

total ou o Bilinguismo que são: 

 

(A) Abordagens terapêuticas 

(B) Metodologias médicas 

(C) Técnicas fonoaudiológicas 

(D) Filosofias Educacionais 

 

26) Dentre os músculos abaixo, assinale aquele que 

é o único abdutor das pregas vocais? 

 

(A) Músculo cricoaritenóideo posterior 

(B) Músculo tireoaritenóideo 

(C) Músculo cricoaritenóideo lateral 

(D) Músculo aritenóideo oblíquo 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) São técnicas que favorecem a coaptação glótica 

sem esforço, exceto: 

 

(A) Técnica de som basal (Fry) 

(B) Técnica do /b/ prolongado 

(C) Técnica de som hiperagudo 

(D) Técnica de sons nasais 

 

28) O termo Laringite é sinônimo de inflamação 

laríngea.  

Assinale a opção correta em relação às 

Laringites. 

 

(A) A supraglotite é uma infecção viral subaguda de 

vias aéreas alta, caracterizada por tosse tipo 

“latido de cachorro”, febre e estridor. 

(B) Sarampo, rubéola e varicela também podem 

causar lesão inflamatória laríngea e traqueal. 

(C) São sintomas da Laringite: rouquidão, 

odinofagia, estresse e ansiedade. 

(D) As infecções crônicas da laringe comumente 

apresentam-se como quadro semelhante ao 

câncer de boca 

 

29) Considerando as funções estomatognáticas, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) O malefício de um hábito está diretamente 

relacionado à frequência, intensidade e duração 

do mesmo, além dos fatores genéticos do 

portador do hábito. 

(B) Entre as desvantagens para o uso da chupeta, se 

pode citar alterações da respiração e a maior 

incidência de infecções na trompa de Eustáquio. 

(C) No bruxismo, a musculatura mastigatória é 

largamente afetada com flacidez, assimetria e 

espasmos. 

(D) A classificação da deglutição em infantil e adulta 

decorre das diferenças na morfologia da 

cavidade oral. 

 

30) Sobre os músculos faciais, cujas características 

permitem diversas combinações de expressão 

facial, assinale a afirmativa incorreta: 

 

(A) O músculo risório, quando contraído, direciona o 

ângulo da boca para a lateral. 

(B) O músculo depressor do ângulo da boca, quando 

contraído, ajuda a enrugar e arredondar os 

lábios. 

(C) O músculo levantador do lábio superior eleva o 

lábio superior e pode evertê-lo. 

(D) O músculo zigomático maior, quando contraído, 

leva o ângulo da boca para cima e para a lateral. 

 

31) Dentre as fases da deglutição, aquela que tem 

início com a propulsão posterior da língua, cujo 

perímetro se mantém em contato com os 

rebordos alveolares, é a: 

 

(A) fase faríngea 

(B) fase esofágica 

(C) fase oral preparatória 

(D) fase oral 

 

32) A gagueira é um distúrbio da fluência 

caracterizada por interrupções no fluxo da fala do 

indivíduo, impossibilitando, em alguns 

momentos, a produção da fala contínua, suave e 

sem esforço. Um dos modelos mais conhecidos 

e que tem influenciado o processo de intervenção 

da gagueira é o Modelo da Demanda e 

Capacidade. De acordo com esse modelo, a 

capacidade para uma criança produzir uma fala 

fluente dependeria de quais habilidades? 

 

(A) Habilidades motoras, habilidades para a 

produção da linguagem, maturidade e 

estabilidade emocional, e nível do 

desenvolvimento cognitivo 

(B) Memória de longo e curto prazo, atenção, 

concentração e inibição de impulsos 

(C) Habilidades fonológicas 

(D) Habilidades visuais, habilidades auditivas e 

habilidades cinestésicas 

 

33) A mãe de B.J.C., sexo masculino, 7 anos e 5 

meses de idade, procurou o consultório 

fonoaudiológico, buscando atendimento para o 

filho que tem queixa de respirar pela boca.  

Dentre as afirmativas abaixo, assinale a opção 

que deve fazer parte da terapia fonoaudiológica 

para o respirador oral: 

 

(A) Cirurgia ortognática 

(B) Treino funcional da mastigação 

(C) Terapia miofuncional orofacial 

(D) Estimulação sensorial 
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34) O termo disfunção temporomandibular (DTM) é 

utilizado para reunir um grupo de doenças que 

acometem os músculos mastigatórios, ATM e 

estruturas adjacentes. Dentre as alternativas 

abaixo, assinale a que melhor descreve os 

sintomas da DTM. 

 

(A) Otalgia, limitação dos movimentos mandibulares 

e presença de ruídos articulares. 

(B) Plenitude auricular, cefaleia, diminuição de 

abertura de boca, fadiga muscular e queda da 

imunidade. 

(C) Zumbido, bruxismo, diminuição de abertura de 

boca e presença de ruídos articulares. 

(D) Dor na região da ATM e masseter, onicofagia, 

sialorréia e estalo na mandíbula. 

 

35) A disartria é um sintoma que pode indicar 

diversas enfermidades. Sobre a disartria, é 

correto afirmar que: 

 

(A) Pacientes com disartria apresentam alterações 

na respiração, fonação, articulação, prosódia, 

memória e motor fino. 

(B) O tipo de disartria característico dos problemas 

cerebelares é o tipo espástico. 

(C) As disartrias ocorrem por um distúrbio 

neuromuscular que causa defeitos na emissão 

dos sons, existindo dificuldade em sua 

articulação e na conexão de sílabas e palavras. 

(D) A disartria hipocinética caracteriza-se por falta de 

concentração coordenada dos músculos para 

articulação da fala; os movimentos são lentos e 

inapropriados quanto ao tônus, extensão, 

duração e direção. 

 

36) A respeito do desvio fonético, podemos afirmar 

que: 

 

(A) O desvio fonético tem como principais causas as 

alterações de estruturas ósseas e/ou 

musculares, envolvidas na mastigação. 

(B) As alterações no sistema respiratório podem ser 

a causa de desvios na fala ou dificultar a sua 

correta produção. 

(C) A integridade dos órgãos do sistema 

miofuncional oral é dispensável para a produção 

adequada da fala. 

(D) O desvio fonético pode ser definido como uma 

alteração na mecânica da produção articulatória, 

podendo ocorrer distorções como ceceio. 

37) Considere as seguintes afirmativas sobre 

desvios fonológicos: 

 

I. A aquisição fonológica não ocorre igualmente 

para todas as crianças. 

II. Na aquisição fonológica atípica, o desvio 

fonológico é caracterizado por atraso na 

produção de fonemas. 

III. O termo reabilitação fonológica diz respeito ao 

trabalho com o componente fonológico da 

linguagem. 

 

Estão corretas: 

(A) I e II. 

(B) I e III 

(C) I, II e III. 

(D) II e III. 

 

38) O distúrbio específico de linguagem – DEL é 

caracterizado por atrasos e alterações 

persistentes na aquisição da linguagem. Assinale 

a afirmativa correta: 

 

(A) As crianças com DEL apresentam maturação de 

linguagem atrasada em, pelo menos 12 meses, 

em relação à idade cronológica. 

(B) Crianças com DEL sempre apresentarão déficits 

intelectuais, embora seja em grau reduzido. 

(C) São características do DEL: déficits intelectuais 

ou sensoriais, dano cerebral e condições sociais 

e emocionais inadequadas. 

(D) Em crianças com DEL, a linguagem verbal 

desenvolve-se normalmente, havendo prejuízo 

somente na linguagem não verbal. 

 

39) Considerando o desenvolvimento de linguagem 

normal, em crianças de zero a seis anos, 

assinale a afirmação incorreta: 

 

(A) Antes de um ano de idade espera-se, dentre 

outros aspectos, que a criança emita sons, chore 

e reaja a sons e vozes familiares. 

(B) Entre dois e três anos de idade, é esperado, 

dentre outros aspectos, que a criança goste de 

“ajudar” os adultos nas atividades domésticas, 

brincar de faz de conta, entender o que é 

permitido e proibido. 

(C) Espera-se que entre os três e quatro anos de 

idade a criança seja capaz de conseguir lembrar 

de situações passadas e contar histórias simples, 

por exemplo, o que fez na escola e o que comeu. 
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(D) Entre quatro e cinco anos de idade, espera-se 

que a criança fale todos os sons da língua, mas 

ainda pode ter dificuldades nos encontros 

consonantais. 

 

40) Considere um criança que escreve “palhassu” ao 

invés de “palhaço” e “gornal” ao invés de “jornal”. 

De acordo com Zorzi, 1998, qual erro ortográfico 

a criança comete? 

 

(A) Apoio na oralidade 

(B) Representações múltiplas 

(C) Generalização de regras 

(D) Letras parecidas 

 

 

 


