PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
CADERNO DE PROVA – QUESTÕES OBJETIVAS

FONOAUDIÓLOGO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você se
candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal
de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 50 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e
E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no final
desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outra cor
de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opção
no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do
candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local, bem como levar o caderno de provas, após 1 (uma) hora
de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova simultaneamente e devem
fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um fiscal
de sala.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Cuitelinho
Cheguei na beira do porto
Onde as onda se espaia
As garça dá meia volta
E senta na beira da praia
E o cuitelinho não gosta
Que o botão de rosa caia, ai, ai
Ai quando eu vim
da minha terra
Despedi da parentáia
Eu entrei no Mato Grosso
Dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
Enfrentei fortes batáia, ai, ai [...]

e)

No período I e II o motorista e o dono do carro são
pessoas diferentes

4. Quanto a concordância nominal das orações a seguir, podese afirmar que:
I – Água de coco é bom.
II – É proibida a entrada de pessoas sem colete.
III – Luzia anda meia preocupada.
IV – Ela mesma disse: obrigado!
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e II estão corretas
II, III e IV estão corretas
I, II e IV estão corretas
Todas estão corretas
Todas estão incorretas

5. A alternativa que possui uma construção idêntica em relação
à concordância verbal presente no segundo quadrinho é:

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó
1. Observe as afirmações feitas a respeito do texto lido:
I - O texto apresenta uma variação regional que não se adequa
à norma padrão da linguagem
II – A variação linguística do texto está de acordo com a
variedade padrão
III – O texto apresenta uma linguagem coloquial da língua
portuguesa relacionando-a com as tradições rurais do país
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III estão incorretas
somente I e III estão incorretas
I, II e III estão corretas
somente II e III estão corretas
somente I e III estão corretas

2. "Dói demais a dor do amor
Esse amor não morrerá
A saudade ficará
Nesse peito sofredor"
Meu Coração Está de Luto - Zeca Baleiro
Entre os versos de Zeca Baleiro é possível identificar a
seguinte figura de sintaxe:
a)
b)
c)
d)
e)

elipse
pleonasmo
zeugma
silepse
polissíndeto

3. Observe os períodos a seguir:
I – Após a colisão, o motorista e dono do carro compareceu à
delegacia para prestar depoimento.
II - Após a colisão, o motorista e o dono do carro
compareceram à delegacia para prestar depoimento.
A respeito dos períodos é possível afirmar:
a)
b)
c)
d)

No período I e II o motorista e o dono do carro são a
mesma pessoa
No período II o verbo está no plural para concordar com o
sujeito composto
No período I temos sujeito composto
No período I temos sujeito simples por isso o verbo está
no plural

a)
b)
c)
d)
e)

A maioria dos funcionários receberam o benefício
esperado.
Metade das pessoas desistiram da vaga.
Uma parte dos estudantes foi embora.
Grande parte dos medicamentos causam efeitos
colaterais.
A multidão aguardava o prefeito.

6. Das alternativas abaixo, em apenas uma todos os nomes
regem com a preposição “em”:
a)
b)
c)
d)
e)

capaz, passível, perito
indeciso, entendido, sito
perito, apto, dúvida
acessível, amante, capaz
digno, dúvida, obediente

7. Observe o trecho da canção de Vinicius de Moraes:
Eu sei que vou te amar
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Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente
Eu sei que vou te amar
Em relação ao trecho “vou te amar” é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

ocorreu mesóclise pois o pronome se encontra no meio do
verbo
ocorreu a ênclise, mas a construção está incorreta
ocorreu a próclise em desacordo com norma padrão, mas
é uma construção tipicamente brasileira
ocorreu a próclise em acordo com a norma padrão
a construção “vou amar-te” estaria incorretamente

8. Observe os verbos “preocupar-se”, “preparar” e “pensar”.
Quanto a regência, devem ser classificados em:

- O correto é "disseram-me". Não "me disseram".
- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"?
- O quê?
- Digo-te que você...
- O "te" e o "você" não combinam.
- Lhe digo?
- Também não. O que você ia me dizer?
- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu
vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é
que se diz?
- Partir-te a cara.
- Pois é. Parti-la hei, se você não parar de me corrigir. Ou
corrigir-me.
- É para o seu bem.
- Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como
bem entender. Mais uma correção e eu...
- O quê?
- O mato.
- Que mato?
- Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem?
- Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no lugar certo e elitismo!
- Se você prefere falar errado...
- Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem.
Ou entenderem-me?
- No caso... não sei.
- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não?
- Esquece.
- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é
"esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me,
vamos.
- Depende.
- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o
soubesses, mas não sabes-o.
- Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser.
- Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás.
Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia.
- Por que?
- Porque, com todo este papo, esqueci-lo.
VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.65.
9. O correto é "disseram-me". Não "me disseram". O uso
correto do pronome “me” é justificado pela seguinte regra:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; intransitivo
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto;
transitivo direto
transitivo direto e indireto; intransitivo; transitivo
intransitivo; transitivo direto; transitivo indireto
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; transitivo direto

Leia o texto a seguir para responder a questão 9:
Papos - Luis Fernando Veríssimo
- Me disseram...
- Disseram-me.
- Hein?

A mesóclise é obrigatória nas frases inciadas por verbo
Verbos no passado obrigam a ocorrência da ênclise
Nas frases afirmativas o pronome deve ser proclítico
Deve ocorrer próclise nas frases iniciadas por verbo
Deve ocorrer ênclise nas frases iniciadas por verbo

10. “Num reino muito antigo, há muitos anos atrás Lucas, um
homem inocente morre! Lucas teria sido condenado à forca por
suposta tentativa de homicídio, de uma moça da nobreza.
Minutos antes do enforcamento de Lucas o rei Robert recebe
um pergaminho de Amélia uma espécie de delegada da época,
com os seguintes dizeres: "Homem bom não, mate-o!" Robert
então deu o avaro para o enforcamento de Lucas, com a
certeza de que era culpado, com os dizeres escritos por
Amélia. [...]”
http://eipaludo.blogspot.com.br/2012/03/
a) o uso da vírgula nos dizeres de Amélia afirma que Lucas não
era um homem bom, por isso devia ser morto
b) Robert interpretou erroneamente o pergaminho de Amélia,
por isso Lucas foi condenado
c) a razão da condenação deve-se somente ao uso da
exclamação
d) para considerar Lucas inocente a exclamação deveria ser
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trocada por um ponto final
e) Se a vírgula fosse posta depois da palavra “bom” Lucas
continuaria sendo culpado

b)
c)
d)
e)

2x² -10x + 1
5x² + 10x -1
2x² +10x -1
2x² + 18x – 5

MATEMÁTICA
RACIOCÍNIO LÓGICO
11. No final do ano letivo escolar, dois alunos obtiveram
médias iguais na disciplina de Física. Observe o quadro com a
pontuação dos dois alunos nos quatro bimestres.

Aluno 1
Aluno 2

1º
Bimestre
8
10

2º
Bimestre
6
9

3º
Bimestre
4,5
4

4º
Bimestre
9,5
5

Encontre a variância do aluno 2 para verificar a regularidade na
pontuação por bimestre.
a)
b)
c)
d)
e)

6,5
7,5
8,5
9,5
9,0

a)
b)
c)
d)
e)

6
60
120
240
480

19. A palavra VASSOURA é formada por 8 letras. Determine o
número possível de anagramas dessa palavra:
a)
b)
c)
d)
e)

√2
7
4
3√2
15

V, V, F, F
V, F, F, V
F, F, F, V
V, V, V, V
V, F, F, F

18. Determinar os anagramas da palavra SILVA que tem as
letras SIL juntas e na mesma ordem é:
a)
b)
c)
d)
e)

12. Dois pontos cuja reta que os contém não é paralela ao eixo
x ou ao eixo y é representada por A (1, 9) e B (2, 8). A
distância entre ele é:
a)
b)
c)
d)
e)

17. Sejam p: 3 é um número primo e q: a água do mar é
salgada. A tabela-verdade para estes argumentos p ^ q é:

11.400
10.500
9.542
10.080
12.820

13. Dados os números complexos z1 = 6 + 4i, z2 = 3 + 2i,
determine z3 sabendo que ele é dado por z3 = z1 + z2.

20. Considere a proposição: “Inácia é trabalhadora e bonita, ou
Inácia não é estudiosa.”. Como Inácia não é estudiosa, então:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

z3 = (-9 + 8i)
z3 = (9 + 8i)
z3 = (9 + 6i)
z3 = (9 – 6i)
z3 = (-9 – 8i)

14. De acordo com as relações de Girard a soma de n raízes
para equações polinomiais de grau n é dada pela relação:
a)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

b)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn = −

c)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-3 + rn = −

d)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn =

e)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

a n−1
an
a n−2
a n−1
a n−3

a3
a n−2
an
an
a

15. O coeficiente angular da reta r, não paralela ao eixo y, que
contem pontos distintos M (7, -3) e N(4, -1) é dada por:
a)
b)
c)
d)
e)

-4
9
1
-2/3
0

16. Se p(x) = 5x² + 14x – 3 e q(x) = 3x² - 4x + 2, então p(x) –
q(x) é:
a)

8x² + 18x + 1

Inácia é trabalhadora e bonita.
Inácia é trabalhadora ou bonita.
Inácia não é trabalhadora ou não é bonita.
Inácia é trabalhadora e não é bonita.
Inácia não é trabalhadora e não é bonita.

21. De quantas maneiras podemos escolher um presidente, um
senador e um deputado federal de um determinado país,
sabendo que, há 5 candidatos a presidente, 18 candidatos a
senador e 24 candidatos a deputado federal?
a)
b)
c)
d)
e)

2016
216
2011
2169
2160

22. Realizou-se uma pesquisa entre os clientes de um
restaurante de uma determinada cidade e revelou-se que,
exatamente:
- 100 gostam somente de peixe;
- 150 gostam somente de carne;
- 20 gostam de peixe e carne.
- 110 não gostam nem de peixe e nem de carne.
Para esta pesquisa, quantas pessoas foram entrevistadas?
a)
b)
c)

340
280
310
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d)
e)

290
300

e)

Wai Wai

23. Determine a negação da proposição “Jerson é trabalhador
e Isis é estudiosa”.

30. Historicamente, em 1992, o Brasil já afastou um presidente
por corrupção passiva. Atualmente corre um processo de
impeachment contra a atual presidente. Uma das acusações
que pesam contra Dilma Rousseff é:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

Jerson é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador e Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis não é estudiosa.
Isis não é estudiosa e Jerson é trabalhador.

d)
24. A proposição p → q é equivalente a:
e)
a)
b)
c)
d)
e)

~q → ~p
q→p
~p q
~p → q
~q → q

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Sobre as alterações vocais marque a assertiva:
CONHECIMENTOS GERAIS

25. A Terra Indígena Balaio, cujo relatório antropológico foi
publicado no Diário Oficial da União, sobrepõe-se ao Parque
Nacional do Pico da Neblina, sob responsabilidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Do Instituto Marechal Rondon
Do grupo Green Peace
Do Instituto Chico Mendes
Da Secretaria de Cultura e Turismo de São Gabriel
Do Instituto Ecológico de São Gabriel

26. A base da economia do município de São Gabriel da
Cachoeira é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Agricultura mecanizada
Agricultura de subsistência
A indústria rural
Turismo
Pesca

27. Segundo o IBGE, em 2010 o IDHM de São Gabriel da
Cachoeira, era:
a)
b)
c)
d)
e)

0,607
0,608
0.609
0,706
0,806

28. Neste ano de 2016, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do
Rio de Janeiro. Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na cidade
de:
a)
b)
c)
d)
e)

Berlim
Londres
Toronto
Amsterdan
Tóquio

a)
b)
c)
d)

e)

Manaós
Barés
Passés
Uaipanas

Na muda vocal incompleta é comum encontrar laringe
pequena e deficiência hormonal;
O termo Disfonia não se refere a toda alteração vocal;
A mulher na puberdade não realiza muda vocal;
A alteração vocal não pode ser ocasionada por
modificação ou comprometimento de qualquer das partes
do aparelho fonador.
O homem na puberdade realiza muda vocal.

32. O Bruxismo (do grego βρυχμός = ranger os dentes) é um
transtorno funcional (um hábito) que leva o paciente a ranger
os dentes de forma rítmica enquanto acordado e ainda mais
fortemente durante o sono. É incorreto afirmar que:
a)

b)

c)

d)
e)

Bruxismo excêntrico prevaleceria a contração muscular
isotônica e haveria o desgaste das bordas incisais dos
dentes, em especial nos anteriores.
A pressão excessiva, constante e intensa sobre os
componentes intraarticulares podem provocar distúrbios
funcionais da ATM;
Ranger ou apertar os dentes: às vezes tão alto que pode
despertar uma pessoa que estiver dormindo ao lado, é um
sinal e sintoma de bruxismo;
No bruxismo cêntrico o paciente aperta e desliza os dentes
nas posições protrusivas e lateraisprotrusivas;
No bruxismo excêntrico observa-se que a contração
muscular é isotônica e no cêntrico a contração muscular é
isométrica.

33. Sobre a apraxia é correto afirmar que:
a)
b)

c)

d)
29. O nome da capital do Estado do Amazonas, recebeu essa
denominação em homenagem à tribo dos índios:
a)
b)
c)
d)

Ter mantido o programa Bolsa Família.
Ter recebido propina para sua campanha política.
Ser correligionária do ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da
Silva.
Crime de responsabilidade previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Boa versão do Erário Público Federal.

e)

a alteração, com prejuízo, sobre a articulação e,
principalmente, sobre a voz;
o Distúrbio no controle muscular dos mecanismos
envolvidos na produção oral caracterizado por fraqueza ou
incoordenação;
um problema é ocasionado com o cérebro em ter que
coordenar os músculos necessários para articulação da
fala ou seja incapacidade de realizar uma ação,
movimento ou sequência de movimentos;
distúrbio da deglutição com comprometimento nutricional
e/ou pulmonar;
fatiga acentuada e flutuante em decorrência de doença
autoimune.

34. Sobre o distúrbios vocais em professores, marque a
afirmativa incorreta:
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a)
b)
c)
d)

e)

licença médica temporária desnecessária;
permanência de professores em sala de aula com baixa
qualidade vocal;
longas jornadas de trabalho, relações sociais estressantes
e ambientes físicos desfavoráveis;
modificação do comportamento vocal em decorrência de
competição sonora e consequente dificuldade na
transmissão da mensagem ao aluno;
uso abusivo e inadequado da voz.

35. O perfil do comportamento do sistema estomatognático do
indivíduo com retrognatismo é:
a)
b)
c)
d)
e)

favorecimento da eversão do lábio;
respiração oral ou oronasal;
dificuldade de selamento labial;
mordida cruzada;
mandíbula hiperdesenvolvida.

36. Para bebês com fissura palatina a dificuldade durante a
amamentação se faz presente pelo (a):
a)
b)
c)
d)
e)

o impedimento de contatar o lábio superior com o seio
materno;
falha na coordenação entre respiração e deglutição;
a utilização constante de sonda nasogástrica;
a pressão negativa intra-oral diminuída;
inadequação do reflexo de tosse.

e)

40. Em um determinado exame audimétrico por meio tonal os
resultados obtidos apontam: diminuição dos limiares tonais da
via aérea (pior que 20 dB NA) e conservação dos limiares da
via óssea (entre 10 a 20 dB NA), mantendo entre eles um gap
médio de 25dB NA, qual é o tipo de perda auditiva compatível?
a)
b)
c)
d)
e)

a)

b)

c)
d)

Músculo temporal;
Músculo masseter;
Músculos pterigoideos medial;
Músculos pterigoideos lateral;
Músculos zigmáticos maior e menor.

Perda auditiva neurosensorial.
Perda auditiva condutiva.
Perda auditiva retrococlear.
Perda auditiva mista.
Perda auditiva funcional.

41. O manual de biossegurança (Conselho Federal de
Fonoaudiologia, 2007) aborda sobre medidas para minimizar
riscos à saúde, para a preservação do ambiente e para a
qualidade de vida. Em relação ao risco biológico, assinale a
alternativa incorreta.

37. São considerados músculos da mastigação, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Amnesia.

e)

As mãos devem ser higienizadas antes e após o contato
com o paciente, antes de calçar as luvas e após a sua
remoção, entre os cuidados de um paciente e outro.
Avental/ jaleco é EPI indicado como barreira para proteger
a roupa do profissional. O avental, após sua retirada, deve
ser transportado pelo avesso em embalagem plástica.
Os Profissionais da Área da Saúde devem ser imunizados
para todas as doenças imunopreviníveis.
Devem ser adotados sapatos fechados, roupas que
confiram maior cobertura. Jóias outros adornos não devem
ser usados durante o atendimento de pacientes. Eles são
considerados fômites pela possibilidade de veicularem
microrganismos, que caracteriza risco de contaminação
cruzada.
Uma vez feita a correta imunização (vacina) não é
necessário repeti-la.

38. Quais são as atribuições do fonoaudiólogo no Serviço de
Atenção Domiciliar (SAD)?

42. A classificação correta dos fonemas | f |, | t |, | g |, | b |
quanto ao modo de articulação é:

a)

a)
b)
c)
d)
e)

b)

c)

d)
e)

Partir do pressuposto que os familiares e/ou cuidador dos
usuários, convivem a mais tempo e já sabem exatamente
como realizar os cuidados.
Trabalhar em equipe multiprofissional e integrada à rede
de atenção à saúde identificando e treinando os familiares
e/ou cuidador dos usuários, envolvendo-os na realização
de cuidados, respeitando limites e potencialidades de cada
um;
Realizar exames no domicílio, como a audiometria, uma
vez que a pessoa com deficiência tem dificuldade de se
locomover até um centro especializado.
Prescrever e orientar a terapêutica farmacológica mais
indicada.
Fiscalizar as normas aplicadas pela vigilância sanitária
junto ao domicílio.

43. Assinale os exames mais utilizados para avaliar a audição
do recém-nascido.
a)
b)
c)

39. O distúrbio neurogênico _____________, têm em suas
caraterísticas: dificuldade no controle motor oral para a
produção dos sons da fala com notória fraqueza muscular,
lentidão e incoordenação dos movimentos, dificuldades para
iniciar e cessar os movimentos, inteligibilidade da fala quando
aumenta-se a velocidade, frequência de ocorrências de
distorções e omissões dos sons da fala, piora da performance
em enunciados mais extensos.

d)

a)
b)
c)
d)

a)

Afasia.
Disartria.
Dispraxia.
Agnosia.

Labiodental, linguodental, velar, bilabial;
Fricativa, linguodental, oclusiva, oclusiva;
Linguodental, fricativa, oclusiva, velar.
Oclusiva, fricativa, linguodental, velar;
Fricativa, oclusiva, oclusiva, oclusiva;

e)

Potencial evocado auditivo de tronco cerebral e
audiometria tonal;
Emissões otoacústicas evocadas, audiometria Tonal e
potencial evocado auditivo de tronco cerebral;
Emissões otacústicas evocadas, audiometria de
observação comportamental, audiometria tonal e potencial
evocado auditivo de tronco cerebral;
Audiometria de observação comportamental e potencial
auditivo;
Emissões otoacústicas evocadas, potencial evocado
auditivo de tronco cerebral e a audiometria de observação
comportamental.

44. Sobre as fases do desenvolvimento da gagueira, podemos
afirmar, exceto que:
Na fase III a gagueira vai e volta em resposta a situações
específicas, algumas palavras são vistas como mais
difíceis do que outras, usa circunlóquios e a substituição
de palavras apenas ocasionalmente. Não se observa
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b)
c)

d)

e)

aviltamento de situação de fala e pouca ou nenhuma
evidência de medo;
Na fase II a desordem é essencialmente crônica, a criança
não possui autoconceito de uma pessoa que gagueja;
Na fase I a dificuldade tende a ser episódica, as
disfluências ocorrem no início da sentença, a maioria das
crianças não se importa com as rupturas na fala;
Na fase II usa circunlóquios e a substituição de palavras
apenas ocasionalmente e a criança não possui
autoconceito de uma pessoa que gagueja;
Na fase IV ocorre a antecipação de gagueira associada a
medo, a fala é prolixa há frequentes substituições de
palavras e circunlóquios evita situações de fala e há
evidências de medo e embaraço;

45. Sobre a inervação da laringe, é incorreto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

O nervo laríngeo inferior dá inervação motora a todos os
músculos laríngeos;
Os nervos da laringe são em número de dois;
Os nervos laríngeos, superior e inferior, são ramos do
pneumogástrico;
O nervo laríngeo superior fornece toda a inervação
sensitiva da mucosa laríngea;
O nervo laríngeo recorrente esquerdo passa por debaixo
da alça da aorta, ao nível da vértebra T4/T5.

46. 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. Qual a alternativa que descreve as cinco bases
motoras da fala normalmente comprometidas na disartria?
a)
b)
c)
d)
e)

Fonação, ressonância, articulação, nasalidade e prosódia
Fonação, articulação, prosódia, ressonância e disfluência
Respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia
Respiração, fonação, ressonância, nasalidade e prosódia
Respiração, articulação, prosódia, ressonância e
disfluência

47. A mordida cruzada está presente quando um ou mais
dentes da arcada superior não está recobrindo os dentes da
arcada inferior, ou seja, está posicionado por dentro. Pode
estar localizado tanto na região anterior quanto posterior.
Quando presente durante o crescimento da face pode resultar
em assimetria facial por isso este tipo de problema deve ser
resolvido assim que for diagnosticado. Assinale a alternativa
que NÃO representa uma alteração quando se tem a mordida
cruzada.
a)
b)
c)
d)
e)

Respiração oral.
Vedamento anterior posicionando a língua entre os dentes.
Desvios mandibulares durante a fala.
Estalos e dores na articulação temporomandibular.
Mastigação unilateral

48. A laringe tem um mecanismo valvular competente para
abertura e fechamento glótico, permitindo livre ou reduzida
passagem do fluxo aéreo. Em relação às vias aéreas inferiores,
podemos afirmar que a laringe exerce a importante função de:
a)
b)
c)
d)
e)

proteção.
compensação.
dispersão.
justaposição.
compressão.

49. A alteração da deglutição ou disfagia caracteriza-se pela:

a)
b)
c)
d)
e)

incapacidade de transitar o alimento da boca até o
estômago.
incapacidade de colocar o alimento na boca.
dificuldade de escolher o alimento.
preferência para tipos de alimentos.
falta de controle do apetite.

50. O uso de placas ortopédicas para promover o vedamento
da cavidade nasal e o aumento da pressão intraoral no
momento da sucção caracterizam o favorecimento para o
aleitamento materno de bebês com:
a)
b)
c)
d)
e)

fissuras labiopalatinas.
síndrome de Asperger.
dispneia.
deglutição atípica.
síndrome de Down.

