
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA 
 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 

Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 5 

Informática Básica 6 a 10 

Conhecimentos Gerais 11 a 15 

Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 

deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 

constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 

substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 

documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 

automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 

Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 

13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------DESTAQUE AQUI---------------------------------------------------------------------- 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 



 3 

Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

Negócio da China 

Por Mentor Neto 

 

Mais um ano, mais um vírus que vai acabar com a 

humanidade. Enquanto escrevo esta crônica, o Corona Vírus já 

contabiliza mais de 400 vítimas fatais, na China. Difícil saber 

se os dados são confiáveis, já que o governo chinês não preza 

exatamente por compartilhar informações. Apesar disso, estão 

fazendo o que podem. Interditaram entradas e saídas da cidade 

que foi o epicentro da doença. Wuhan tem mais de 11 milhões 

de habitantes. Um vilarejo para os padrões chineses, mas é 

gente que não acaba mais. Praticamente dois Rio de Janeiro de 

habitantes impossibilitados de transitar pelo país. Ao mesmo 

tempo, autoridades chinesas insistem em minimizar o problema 

ou culpar os Estados Unidos por difundir o medo. A falta de 

transparência chinesa apenas complica a situação e as 

consequências econômicas começam a se espalhar numa 

velocidade mais rápida do que uma pandemia. Azar do mundo 

que o Corona não surgiu no Brasil. Fosse aqui o berço dessa 

doença e o planeta estaria salvo. Acabaríamos com o vírus do 

mesmo jeito que acabamos com o Orkut. Afinal, não existe 

povo capaz de administrar crises melhor do que o brasileiro. Se 

a Natureza nos tivesse brindado com esta oportunidade, a raça 

humana estaria segura. De cara, já teríamos dado um apelido 

para a doença. “Gripe Cervejona”, por exemplo. 

– Cadê o Plínio, do RH? 

– Pegou a cervejona, mas amanhã ele tá aí. 

E pronto. 

Um belo dum apelido já desmoraliza o vírus de cara, que 

é para impor nosso ritmo. Claro que não seríamos capazes de 

fechar uma cidade inteira. Se alguém sugerisse uma maluquice 

dessas, metade do país diria que é coisa de fascista e que no 

tempo do Lula era melhor. A outra metade diria que o Corona 

é coisa de comunista e que temos sorte de ter o Mito para nos 

salvar. Divididos, permitiríamos que, em pouco tempo, o vírus 

se espalhasse por todo o país. Ótima notícia, pois possibilitaria 

que mais pesquisadores tivessem condições de estudar 

possíveis vacinas. Por aqui o Corona seria uma doencinha de 

verão, porque lidamos com doenças muito mais graves do que 

essa. O Bacilo da Corrupção, por exemplo. Isso sim é doença 

séria. Quando ataca, corrói o sujeito por dentro, apesar de não 

apresentar sintomas externos. Pelo contrário. Alguns doentes 

acabam vivendo melhor do que no tempo em que eram 

saudáveis. Pelo menos até serem diagnosticados. Alguns dizem 

que o foco inicial foi Brasília. Mas há registros de casos desde 

1500. Mais grave que o Corona é, também, o Bala-Perdida 

Vírus. Surgiu no Rio de Janeiro e não tem cura conhecida. Mata 

mais do que a peste negra e é tão implacável quanto. Você está 

lá, saudável, assistindo o futebol na sua sala quando, sem mais 

nem menos, pimba! O vírus entra pela janela e já era para você. 

Outra doença muito comum nos últimos anos é causada pela 

misteriosa Bactéria da Barragem. Doença fulminante, capaz de 

dizimar cidades inteiras em questão de horas. Tem ainda a 

Epidemia do Desmatamento, o Microorganismo dos Rios 

Poluídos, a Metástase da Desigualdade e a mais grave de todas, 

que muitos chamam de a M&atil de;e de Todas as Doenças: o 

Germe do Voto Errado, onde o sujeito perde completamente a 

habilidade de escolher seus representantes. Todas doenças 

gravíssimas, com que aprendemos a conviver, enquanto a cura 

não vem. Há quem diga, inclusive, que existem remédios para 

esses nossos males, mas que o sistema não permite que 

cheguem aos doentes, por interesses econômicos. O antibiótico 

da Educação e a vacina do Saneamento, por exemplo. Então, 

não me venham com esse escarcéu por causa de um viruzinho 

mequetrefe desses, ora por favor. 

Brasileiro que é brasileiro tira essa cervejona de letra, 

isso sim. 
Disponível em https://istoe.com.br/negocio-da-china-2/ 

 

1. Analise e assinale a alternativa correta quanto a 

classificação das seguintes orações: “Se a Natureza 

nos tivesse brindado com esta oportunidade, a raça 

humana estaria segura.” 

a) Oração Subordinada Adverbial Temporal. 

b) Oração Subordinada Adverbial Comparativa. 

c) Oração Subordinada Adverbial Condicional. 

d) Oração Subordinada Adverbial Final. 

 

2. De acordo com o texto, é possível afirmar que 

a) a China tem problemas mais sérios a serem resolvidos 

do que no Brasil, e por conta disso, não estão dando 

enfoque ao Corona Vírus. 

b) os brasileiros precisam aprender com os chineses em 

como lidar com as situações, uma vez que, se fosse no 

Brasil, o caos estaria instalado e o desespero já haveria 

tomado conta da população. 

c) o Brasil está omitindo ajuda e ainda zombando com algo 

sério, já que com tantos pesquisadores no Brasil, no 

mínimo, parte deles deveria estar na China ajudando em 

investigações e pesquisas. 

d) os chineses estão, de certa forma, dificultando o trabalho 

de pesquisadores, pois isolaram áreas e ainda não 

disponibilizam material ou pessoal para estudo, para que 

assim, algo possa ser feito com relação ao vírus. 

 

3. Analise: “Você está lá, saudável, assistindo o futebol 

na sua sala quando, sem mais nem menos, pimba!” 

O termo sublinhado, na classificação de palavras, é 

a) substantivo. 

b) interjeição. 

c) numeral. 

d) adjetivo. 

 

4. Analise: “Há quem diga, inclusive, que existem 

remédios para esses nossos males” e assinale a 

alternativa que foi reescrita sem que a oração perca 

o sentido. 

a) Exista quem dialogue, exclusivamente, que têm drogas 

para nossos aspectos. 

b) Tem quem fale, inclusive, que têm remédios para essas 

coisas ruins. 

c) A quem diga, inclusive, que a remédios para esses 

nossos males. 

d) Tem gente que fala mais que a boca. 

 

5. O autor utiliza uma figura de linguagem recorrente 

para criticar, ou até mesmo ridicularizar. Essa figura 

denominamos de  

a) ironia. 

b) metáfora. 

c) metonímia. 

d) aliteração. 
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Informática Básica 
 

6. O uso das teclas de atalho no Windows 10, instalação 

padrão, português do Brasil, ajuda no trabalho 

diário dos seus usuários. Sobre esse tema, assinale a 

incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do 

comando, significa que as teclas devem ser 

pressionadas simultaneamente). 

a) SHIFT+CTRL + N: cria uma pasta no Windows 

Explorer. 

b) SHIFT+DELETE: apaga arquivos, enviando para a 

Lixeira. 

c) CTRL+SHIFT + ESC: abre o Gerenciador de Tarefas. 

d) Alt+F4 Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo. 

 

7. Ao trabalhar com MS-Word 2016 (em português e 

em sua configuração padrão), se desejar usar a 

ferramenta para comparar dois documentos para 

ver as diferenças entre eles, o usuário deverá usar a 

seguinte opção da barra de menus. 

a) Design. 

b) Referência. 

c) Correspondência. 

d) Revisão. 

 

8. A comissão organizadora de um Concurso publicou 

o resultado do certame, conforme critério 

estabelecido no Edital de Abertura, o qual 

considerava o candidato como aprovado se acertasse 

30 (trinta) ou mais questões do total de 60 (sessenta) 

questões da prova. Para facilitar o trabalho, uma 

planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-

Excel 2016, (versão em português e em sua 

configuração padrão) foi usada para computar o 

resultado. Analise a alternativa que representa 

corretamente a fórmula que deverá ser usada na 

célula C6. 

 
a) =SE(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

b) =case(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

c) =Atrib(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

d) =IF(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

 

9. Analise a alternativa que melhor define o seguinte 

conceito: “É uma rede de computadores privada que 

assenta sobre a suíte de protocolos da Internet, 

porém, de uso exclusivo de um determinado local, 

como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só 

poderá ser acessada pelos seus utilizadores ou 

colaboradores internos.  

a) Internet. 

b) Extranet. 

c) Intranet. 

d) Rede Pública. 

 

 

 

 

 

 

10. Ao usar a ferramenta de pesquisa na internet Google, 

é possível usar símbolos ou palavras na pesquisa 

para tornar os resultados mais precisos. Analise a 

alternativa que define corretamente uma forma de 

pesquisa que trará somente as correspondências 

exatas da frase: Concurso da Prefeitura Municipal 

de Sertaneja. 

a) #concurso da prefeitura municipal de Sertaneja# 

b) concurso + da + prefeitura + municipal + de + Sertaneja  

c) &concurso da prefeitura municipal de Sertaneja& 

d) "concurso da prefeitura municipal de Sertaneja" 

 

Conhecimentos Gerais 
 

11. Os símbolos do Município de Sertaneja são 

a) a Bandeira, o Brasão e o selo. 

b) a Bandeira, o selo e o Hino Municipal.  

c) a Bandeira e o Brasão. 

d) a Bandeira, o Brasão e o Hino Municipal.  

 

12. Com relação aos aspectos geográficos do Brasil, 

analise as assertivas e assinale a alternativa que 

corresponde a principais bacias hidrográficas 

brasileiras.  

I. Bacia Amazônica. 

II. Bacia do Prata ou Platina. 

III. Bacia do São Francisco. 

IV. Bacia Tocantins-Araguaia.  

a) Apenas l, ll e lll estão corretas.  

b) Todas estão corretas.  

c) Apenas l, lll e IV estão corretas.   

d) Apenas ll, lll e IV estão corretas. 

 

13. Sobre a Lei Orgânica do Município de Sertaneja, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 

afirma e assinale a alternativa com a sequência 

correta.  

(  ) O Município de Sertaneja terá como símbolos a 

Bandeira, o Brasão, de Armas e o Hino, estabelecidos 

em Lei Municipal.  

(  ) São poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 

(  ) Constituem bens do Município todas as coisas móveis 

e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 

pertençam.  

(  ) Nos procedimentos administrativos, qualquer que 

seja o objeto, obedecer-se-á aos princípios a 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

igualdade entre os administradores e ao devido 

processo legal que comtemplará sempre o 

contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisão 

motivados.  

a) V – F – F – V. 

b) V – V – F – F. 

c) F – F – V – F. 

d) F – V – F – V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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14. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei 

Orgânica do Município de Sertaneja, o Município 

tem como competência privativa, legislar sobre 

assuntos de interesses local, cabendo-lhe, entre 

outras as seguintes contribuições. 

a) Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias 

e os orçamentos anuais. 

b) Organizar e prestar os serviços públicos de forma 

centralizada ou descentralizada, sendo neste caso: por 

outorga, às suas autarquias ou entidades; por delegação, 

a particulares, mediante concessão, permissão ou 

autorização. 

c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como ampliar suas redes, com prejuízos da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 

nos prazos fixados em lei. 

d) Criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação 

estadual. 

 

15. A Política do Brasil funciona sob o modelo 

de república federativa presidencialista, formada 

pela União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, o exercício do poder é atribuído 

a órgãos distintos e independentes, submetidos a um 

sistema de controle para garantir o cumprimento das 

Leis e da Constituição. De acordo com os tipos de 

poderes dentro dos aspectos políticos do Brasil, 

relacione as colunas e assinale a alternativa que 

apresenta a ordem correta. 

1. Poder Executivo 

2. Poder Legislativo 

3. Poder Judiciário 

(  ) É o árbitro que julga os conflitos de interesse 

existentes na sociedade, uma vez que cabe ao Estado 

decidir quem tem razão nos casos em que tais 

conflitos não sejam superados por negociações e 

acordos diretos entre as partes envolvidas. 

(  ) É composto por Ministérios, por Secretarias 

Especiais e pelas Forças Armadas. 

(  ) Vigora no país o pluripartidarismo, com um Poder 

Legislativo bicameral, composto pelo Senado, com 81 

membros, e pela Câmara dos Deputados, com 513 

membros. 

a) 2 – 3 – 1.   

b) 2 – 1 – 3.  

c) 3 – 2 – 1. 

d) 3 – 1 – 2. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

16. A atuação do fonoaudiólogo vem apresentando 

crescimento significativo no Sistema Único de Saúde 

(SUS), em paralelo ao elevado número de 

ocorrências de distúrbios da comunicação em 

pessoas que recorrem aos serviços de saúde. Analise 

as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Em relação à atenção primária, como forma de 

reorganizar e reestruturar esse nível de atenção, de 

acordo com os preceitos do SUS, o Ministério da 

Saúde criou, em 2001, o Programa de Saúde da 

Família (PSF), posteriormente denominado de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

II. Todas as equipes da ESF são compostas por médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem ou técnicos 

de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, 

fonoaudiólogos, agentes comunitários de saúde e 

equipe de saúde bucal. As equipes atuam no âmbito 

das Unidades Básicas de Saúde, nas residências e na 

mobilização da comunidade. 

III. Como profissional inserido nesse campo, o 

fonoaudiólogo tem papel importante na manutenção 

da saúde e na qualidade de vida da população, uma 

vez que a comunicação está intimamente relacionada 

com a interação do indivíduo com o meio social, com 

a aprendizagem e com os fatores emocionais. 

IV. O fonoaudiólogo do NASF atua principalmente nas 

ações de reabilitação, de saúde mental, de saúde da 

criança, entre outras. 

a) Apenas I, II, e IV estão incorretas. 

b) Apenas I e II estão incorretas. 

c) Apenas III e IV estão incorretas. 

d) Apenas II e III estão incorretas. 

 

17. De acordo com Jerger, Speaks e Trammell (1968), 

um paciente adulto apresentou 76% como resultado 

do Índice Percentual de Reconhecimento de Fala 

(IPRF).  Esse resultado pode ser classificado como 

a) nenhuma dificuldade para compreender a fala 88% a 

80%. 

b)  ligeira/discreta dificuldade para compreender a fala 76% 

a 60%. 

c)  moderada dificuldade para compreender a fala 56% a 

52%. 

d) acentuada dificuldade para acompanhar uma conversa 

Abaixo de 50%. 

 

18. De acordo com a tabela de classificação do 

timpanograma (Jerger, 1972), paciente com 

Timpanograma Tipo C, pode ser classificada como 

a)  timpanograma com pico deslocado para pressão 

negativa. 

b)  amplitude aumentada. 

c)  amplitude reduzida. 

d) timpanograma plano.  

 

19. Este é um nervo misto e essencialmente visceral. 

Emerge do sulco lateral posterior do bulbo sob a 

forma de filamentos radiculares que se reúnem para 

se formar este nervo. Este emerge do crânio pelo 

forame jugular, percorre o pescoço e o tórax, 

terminando no abdome. Neste trajeto dá origem a 

vários ramos que inervam a faringe e a laringe, 

entrando na formação dos plexos viscerais que 

promovem a inervação autônoma das vísceras 

torácicas e abdominais. Assinale a alternativa que 

corresponde ao nervo citado acima. 

a)  Glosso-Faríngeo. 

b)  Hipoglosso. 

c)  Acessório. 

d) Vago. 
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20. Os testes comportamentais usados para avaliar o 

processamento auditivo diferenciam-se por 

apresentarem tipos de estímulos diferentes (verbais e 

não verbais) e pela forma de apresentação nas 

orelhas (binaural ou monoaural). São separados 

segundo a forma como os sinais são apresentados, as 

características das tarefas auditivas solicitadas e o 

método ou abordagens solicitadas. Os 

__________________________ são aqueles que 

diminuem a redundância extrínseca do sinal de fala. 

Os estímulos são apresentados de forma degradada, 

por meio da modificação de frequência tempo ou 

intensidade de um sinal não distorcido. 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 

a)  testes monoaurais de baixa redundância  

b)  testes dicóticos 

c)  teste de ordenação e sequência temporal 

d) teste de interação ou integração binaural 

 

21. De acordo com Cruz (2006), os músculos intrínsecos 

da Laringe são os seguintes: tireoaritenóideo, 

responsável pelo_________________________; 

cricotireóideo, responsável 

pelo_________________________; cricoaritenóideo 

lateral, responsável pela 

_________________________; cricoaritenóideo 

posterior, responsável pela 

_________________________. 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. 

a)  encurtamento e enrijecimento das pregas vocais (sons 

graves) / pelo alongamento e consequente 

tensionamento das pregas vocais / pela adução ou 

fechamento das pregas vocais juntamente com os 

aritenóideos / pela abdução ou abertura das pregas 

vocais 

b)  pelo alongamento e consequente tensionamento das 

pregas vocais / pela adução ou fechamento das pregas 

vocais juntamente com os aritenóideos / encurtamento e 

enrijecimento das pregas vocais (sons graves) / pela 

abdução ou abertura das pregas vocais 

c)  encurtamento e enrijecimento das pregas vocais (sons 

graves) / pelo alongamento e consequente 

tensionamento das pregas vocais / pela abdução ou 

abertura das pregas vocais / pela adução ou fechamento 

das pregas vocais juntamente com os aritenóideos 

d)  pelo alongamento e consequente tensionamento das 

pregas vocais / encurtamento e enrijecimento das pregas 

vocais (sons graves) / pela adução ou fechamento das 

pregas vocais juntamente com os aritenóideos / pela 

abdução ou abertura das pregas vocais 

 

22. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

 O Implante Coclear é um dispositivo eletrônico 

colocado cirurgicamente na orelha do indivíduo, com 

o objetivo de proporcionar, de forma direta, a 

estimulação elétrica das fibras do nervo auditivo, 

permitindo que ele tenha sensações auditivas, 

melhorando suas habilidades de audição e, 

consequentemente, de comunicação (DOLCI; 

SILVA, 2012). O Ministério da Saúde, em 1999, 

estabeleceu alguns critérios para que os indivíduos 

possam vir a receber o Implante Coclear, são eles 

I. Perda auditiva neurossensorial unilateral de grau 

severo a profundo. 

II. Sucesso com uso do AASI. 

III. Acesso à terapia fonoaudiológica com condições 

adequadas de reabilitação auditiva na região de 

origem. 

IV. Presença de indicadores favoráveis para 

desenvolvimento da linguagem oral. 

V. Adequação psicológica e motivação familiar. 

a) Apenas I, II, IV e V estão corretas. 

b) Apenas III, IV e V estão corretas. 

c) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas II, IV e V estão corretas. 

 

23. A voz tem um papel fundamental na comunicação e 

no relacionamento humano. Alguns cuidados e 

procedimentos podem ser feitos para que se tenha 

uma voz mais saudável. Analise as assertivas e 

assinale a alternativa que corresponde ao que se deve 

evitar para ter uma voz mais saudável. 

I. Evite falar muito quando estiver gripado ou em crise 

alérgica pois, nestes casos, o tecido que reveste a 

laringe está inchado e haverá grande atrito entre 

pregas vocais durante a fala. 

II. Evite usar roupas apertadas na região do pescoço e 

na cintura. Elas dificultam a livre movimentação da 

laringe e do diafragma, musculatura importante 

para a respiração. 

III. Evite falar grosso ou fino demais, travar os dentes ao 

falar e falar muito rápido. Tenha uma voz com 

entonação variada, articule bem as palavras, 

perceba-se enquanto fala, acalme-se, faça pausas 

expressivas e respiratórias. 

IV. Evite falar enquanto pratica exercícios físicos: o 

esforço muscular associado à fala provocará 

sobrecarga na musculatura de sua laringe. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 

b)  Apenas III está correta. 

c)  Apenas III e IV estão corretas. 

d)  Todas estão corretas. 

 

24. Para _______________, adepto do gerativismo, a 

criança possui um mecanismo que lhe permite 

adquirir a linguagem, chamado de Dispositivo de 

Aquisição da Linguagem (DAL), o qual é parte da 

herança genética de sua espécie e que esse é acionado 

pelas frases ou falas (imput) dos adultos, com as 

quais irá atuar, gerando assim a gramática da língua 

na qual a criança está contextualizada. No 

gerativismo é sustentada a concepção de que “... as 

línguas comportam uma estrutura profunda que se 

transforma, por meio de regras, numa estrutura 

superficial. Essas regras têm como domínio 

estruturas intermediárias entre a estrutura profunda 

e a estrutura superficial”. Por isso, no decorrer do 

processo de aquisição da linguagem, a criança nota 

as disposições que há na língua e adiciona a sua 

gramática. Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. 

a)  Chomsky 

b)  Piaget 

c)  Vygotsky 

d)  Skinner 
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25. A respeito dos tipos de avaliações auditivas para 

diagnóstico precoce, relacione as colunas abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

(   ) Imitânciometria. 

(   ) BERA. 

(   ) Avaliação Comportamental. 

(   ) Otoemissões Acústicas. 

I. Investiga a cóclea (orelha interna - onde estão 

situadas as células auditivas). 

II. Investiga as condições da orelha média (onde estão 

situados os ossículos e a tuba auditiva). 

III. Investiga a condição retro-coclear, nervo auditivo e 

tronco cerebral. 

IV. Investiga a reação da criança ao estímulo sonoro. 

a)  I – II – III – IV. 

b)  IV – I – II – III. 

c)  III – IV – I – II. 

d)  II – III – IV – I. 

 

26. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

 Frith (1995), explica que ter um disfuncionamento no 

processamento fonológico significa possuir alguma 

desordem sutil na fala, não usualmente perceptível, a 

não ser por profissionais, e aponta os seguintes 

problemas como indícios de déficit fonológico. 

I. Atraso na aquisição e produção da fala. 

II. Dificuldades de recuperação de nomes de objetos e 

de palavras. 

III. Pobre memória verbal de curto prazo. 

IV. Dificuldades na segmentação de fonemas. 

V. Pobre desempenho na repetição de palavras reais e 

de não-palavras. 

a)  Apenas I, II, e V estão corretas. 

b)  Apenas III, IV, e V estão corretas. 

c)  Apenas I, II, III e IV estão corretas. 

d)  Todas estão corretas. 

 

27. Os padrões de normalidade do desenvolvimento de 

linguagem, em função da idade, são esses: 

I. Localiza diretamente a fonte sonora para baixo. 

II. Reage paralisando a atividade quando a mãe fala 

"não".  

III. Vocaliza na presença de música. 

IV. Compreende algumas palavras familiares, por ex.: 

"mamãe, "papai", "nenê". 

V. Compreende ordens simples, por ex.: "bate palmas" 

e dar "tchau". 

 Assinale a alternativa que corresponde a idade que a 

criança apresenta as características de linguagem 

citadas. 

a)  6 a 9 meses. 

b)  9 a 12 meses. 

c)  12 a 18 meses. 

d)  18 a 24 meses. 

 

28. A disfagia em idosos é frequente e erroneamente 

ignorada, sendo associada ao processo da 

senescência, postergando intervenções. A detecção 

do risco de disfagia é multiprofissional e tem como 

pilar a identificação dos componentes abaixo, exceto:  

a)  doença de base, antecedentes e comorbidades. 

b)  sinais clínicos de aspiração. 

c ) ausculta cervical limpa. 

d)  funcionalidade da alimentação. 

 

 

 

29. Os músculos envolvidos na mastigação estão abaixo. 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) Músculo Masseter. 

b) Músculo Platisma. 

c) Músculo Pterigóide Medial. 

d) Músculo Pterigóide Lateral. 

 

30. Sobre a disfunção mastigatória, os fatores etiológicos 

e o processo terapêutico, assinale a alternativa 

incorreta. 

I. A saliva é facilitadora do processo mastigatório. Por 

isso, quanto maior o fluxo salivar, menor a 

quantidade de ciclos mastigatórios para alimentos 

mais consistentes. 

II. Para uma mastigação eficiente é necessário, além da 

saúde dos dentes, a possibilidade adequada dos 

movimentos mandibulares, coordenados pelas 

articulações temporomandibulares e pelo sistema 

neuromuscular 

III. No início, incentiva-se a mastigação bilateral, para o 

paciente perceba a musculatura trabalhada e os 

movimentos utilizados.  

IV. O padrão correto da mastigação deve ser o unilateral 

e alternado, enquanto a pessoa tiver seus dentes 

naturais, por possibilitar a alternância de trabalho e 

repouso da musculatura. 

a) Apenas III e IV estão incorretas. 

b) Apenas I, II e IV estão incorretas. 

c) Apenas II e III estão incorretas. 

d) Apenas I e III estão incorretas. 
 


