
 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS - SP 

 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 

FONOAUDIÓLOGO
 

Este caderno de questões está constituído de 50 questões: 

 
Língua Portuguesa: 15  
Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 
Conhecimentos Específicos: 25 
 
 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE 

  1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e  assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

13 O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 

14 Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e 
realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1)Assinale a alternativa na qual o encontro vocálico 
corresponde a um ditongo:  

a)Alaúde.    
b)Uruguai.      

c)Enjoo.       
d)Pinguim.   
 
2)Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
apresentam encontros consonantais:  

a)Problema – flanela – frase.  

b)Osso – madrinha – melhor.  
c)Falha – malha – pedra.  

d)Letra – pronome – arroz.  
 

3)Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, às classificações quanto ao 
número de sílabas das palavras em destaque no 
excerto a seguir:  

“...Hoje teve uma briga. Na rua ‘A’ residem 10 
baianos num barracão de 3 por dois e meio. Cinco 
são irmãos. E as outras cinco são irmãs. São 
robustos, mal incarados (sic). Homens que havia de 
ter valor para o Lampeão. Os dez são 
pernambucanos. E brigaram os dez com um 
paraibano. [...]” 

(Carolina Maria de Jesus, em “Quarto de despejo”, 
1993) 

a)Monossílaba – polissílaba – polissílaba. 
b)Dissílaba – trissílaba – polissílaba.  

c)Monossílaba – polissílaba – trissílaba.  
d)Dissílaba – trissílaba – trissílaba.  
 
4)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
divisão silábica das palavras a seguir:  

a)E-xce-to.   

b)Per-spi-caz. 
c)Hi-pno-se.  

d)Núp-cias.  
 

5)Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma palavra paroxítona:  

a)Rubrica.   

b)Triste.    
c)Nobel.   

d)Recorde.   
 

6)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego da crase: 

a)Meus parentes costumam ir à Recife uma vez por 
ano.       

b)Maria Helena de Moura Neves foi a primeira mulher à 
escrever uma gramática no Brasil.       

c)Fiz várias observações a ela em seu primeiro dia de 
trabalho.      

d)Ele obedeceu aquele regulamento da associação do 
bairro.        
 

7)Assinale a alternativa que corresponde ao 
emprego CORRETO das regras de ortografia 
apresentadas pelo Novo Acordo Ortográfico em 
vigor no Brasil:  

a)Ascenssão.   
b)Macro-estrutura.    

c)Preaquecimento.   

d)Salvaguarda.   
 

8)Assinale a alternativa que apresenta somente 
palavras derivadas:  

a)Desamor – dentista – marítimo.    
b)Esclarecer – ferro – amoroso.   

c)Pedreira – portaria – leite.   
d)Bar – torre – céu.   
 
9)Assinale a alternativa CORRETA com relação aos 
processos de formação das palavras: 

a)A palavra “guarda-chuva” é formada pelo processo 
de composição por aglutinação.      

b)A palavra “aguardente” é formada pelo processo de 
composição por justaposição.     
c)A palavra “avermelhar” é formada pelo processo de 
derivação parassintética.    

d)A palavra “geografia” é formada pelo processo de 
composição por hibridismo.    
 
10)Assinale a alternativa CORRETA no que diz 
respeito ao sentido dos prefixos das palavras a 
seguir:  

a)No substantivo “desamor”, o prefixo “des-” indica 
repetição.   

b)No verbo “rever”, o prefixo “re-” indica ausência.  
c)No verbo “prever”, o prefixo “pre-” indica antecipação.    

d)No adjetivo “infeliz”, o prefixo “in-” indica intensidade.   
 

11)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
flexão de gênero dos substantivos a seguir: 

a)“Imperador” é um substantivo uniforme que pode ser 
utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.   
b)“Colega” é um substantivo biforme sobrecomum que 
pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.        

c)“Cobra” é um substantivo biforme epiceno que pode 
ser utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.      

d)“Jovem” é um substantivo uniforme comum de dois 
gêneros que pode ser utilizado tanto para o masculino 
quanto para o feminino.     
 
12)Assinale a alternativa na qual o termo em 
destaque NÃO corresponde a um pronome 
indefinido:  

a)Maria Tangerina, aquela mulher que morava no final 
da rua, mudou-se para o campo.  

b)Ninguém conseguia ser amigo de João Tadeu, o 
senhor triste que ficava na praça.       

c)Quando a temperatura corporal está acima de 38 
graus, é sinal de que algo está errado.       
d)Vários chegaram atrasados ao espetáculo naquela 
noite.  
 
13)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação do verbo em destaque no excerto a 
seguir: 
“Eu teria nove anos Mahler à escuta dava grandes 
viradas. Ora o chamado me parecia leve brincadeira 
deliciosa [...]” 

(Ana Cristina Cesar, em “Conto de Natal”, 2013) 

a)Verbo intransitivo.  
b)Verbo transitivo direto.  

c)Verbo de ligação.  
d)Verbo bitransitivo.  



 

 
14)Assinale a alternativa que corresponde à 
classificação CORRETA do termo em destaque no 
excerto a seguir: 

“— É a pura verdade. Chamo-me Bartolomé – e 
tirando uma espada longa que levava debaixo da 
capa passou-a para mim enquanto enchia a cesta 
com as maçãs e as uvas que comprou. [...]” 

(Pablo Neruda, em “Confesso que vivi”, 1978) 

a)Artigo.   
b)Pronome.   

c)Preposição.    
d)Interjeição.   
 
15) Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação do sujeito nas orações a seguir: 

a)Na oração “Pedro Pereira era um professor muito 
dedicado”, há um sujeito composto.        

b)Na oração “Conquistamos a medalha de melhor 
equipe do campeonato”, há um sujeito indeterminado.       

c)Na oração “Choveu muito ontem à noite”, há um 
sujeito oculto.     
d)Na oração “Chegou um novo modelo de celular na        
loja”, há um sujeito simples. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
16)O município de  Salesópolis -SP é conhecida por 
ser o local onde há a nascente de qual importante 
rio brasileiro? 

a)Paranapanema. 
b)Paraná. 

c)Pinheiros. 
d)Tietê. 
 
17)Sobre o município de  Salesópolis –SP, na 
sessão da Câmara Municipal do dia 08 de junho de 
1900, os vereadores oficiaram ao Governo Estadual 
solicitando alteração da denominação para 
“Salesópolis”. O antigo nome do município era: 

a) Vila de São José do Paraitinga. 
b) Vila de São José do Tietê. 

c) Vila de São João do Pinheiros. 
d) Vila de São João do Paraitinga. 

 
18)Com relação a vacinação contra Covid-19, a 
única das vacinas abaixo que NÃO é aplicada no 
Brasil é: 

a)Astrazeneca. 

b)Jansen. 
c)Pfizer. 

d)Covaxin. 
 

19)Um dos principais tipos de bioma que existe no 
Brasil é o bioma dos Pampas, quais as 
características da vegetação desse tipo de bioma?   

a)Vegetação campestre (Gramíneas, herbáceas e 
algumas árvores). 
b)Vegetação rasteira (Liquens e musgos). 

c)Vegetação xerófita (Adaptadas a pouca quantidade 
de água, cactos, palmas e mandacaru). 

d)Vegetação higrófila (Adaptadas a muita quantidade 
de água, samambaia e vitória régia). 
 

20)Entre setembro e outubro de 2020, um grande 
incêndio destruiu cerca de 30% do Pantanal, cujo 
território tem 150 mil km2. Desde que é monitorado 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), foi o ano mais grave em incêndios. O único 
dos Estados abaixo que tem o pantanal como 
bioma é: 

a)Amazonas. 
b)Mato Grosso do Sul. 

c)Goiás. 
d)Amapá. 
 
21)A guerra do contestado foi uma disputa entre 
quais Estados do Brasil? 

a)São Paulo e Paraná . 

b)Paraná e Santa Catarina. 
c)Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

d)São Paulo e Minas Gerais. 
 

22)São características do bioma Amazônia: 

a)Quente e úmido. 

b)Quente e seco. 
c)Frio e úmido. 

d)Frio e seco. 
 

23)Dos produtos abaixo quais são os mais 
exportados pelo Brasil: 

a)Celulares e minério de ferro. 

b)Carne bovina e celulares. 
c)Soja e celulares. 

d)Soja e carne bovina. 
 

24)Qual a função de uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI)?  

a)Exercer um papel fiscalizador. 
b)Criar leis sobre determinado assunto. 

c)Revogar leis sobre determinado assunto. 
d)Intermediar as tratativas entre governo e setor 
privado. 
 
25)Amazônia 1 é um satélite brasileiro que foi 
lançado em 28 de fevereiro de 2021, está em órbita 
baixa e pode servir de base para o desenvolvimento 
de outros satélites, qual a principal função do 
Satélite Amazônia 1?  

a)Emitir ondas de rádio. 
b)Recepção de dados para telefonia móvel. 

c)Sensoriamento remoto. 
d)Recepção de dados para TV. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26) Quando ocorre, perda do controle do bolo pelas 
estruturas necessárias para completar uma 
deglutição normal, essa descrição refere-se a: 

a)Disfasia Neurogênica. 
b)Disfasia Psicogênica. 

c)Disfasia Mecânica. 
d)Disfasia Orofaríngea. 
 
27)Analise os contextos a seguir: 

[1]O desvio fonológico,  pode prejudicar o 
desempenho escolar de algumas crianças, visto 
que uma aquisição fonológica desviante interfere 
na capacidade metafonológica dos indivíduos, ou 
seja, a alteração fonológica estende-se para a 
conscientização dos  sons, ,consequentemente, na 
aquisição da leitura e da escrita. 

[2]As dificuldades de pronúncia nos  desvios 



 

fonológicos  englobam um grande número de sons 
da fala, principalmente consoantes e encontros 
consonantais, porém não é possível detectar 
nenhuma patologia orgânica que seja subjacente à 
desordem.  
Assinale a alternativa CORRETA: 

a)O primeiro contexto está correto. 
b)O  segundo contexto está correto. 

c)Os dois contextos estão corretos. 
d)Os dois contextos estão incorretos. 
 
28)O desenvolvimento e a maturação do sistema 
auditivo da criança com audição normal seguem 
uma sequência de comportamentos que se iniciam 
ao nascimento, incluindo algumas etapas, sendo a 
discriminação uma delas assinale a alternativa 
CORRETA: 

a)Habilidade de receber o estímulo. 

b)Habilidade de resolução de frequência, intensidade e 
duração. 

c)Habilidade de analisar diferenças de tempo e de 
intensidade dos sons recebidos e transmitidos para 
cada um dos lados da orelha. 

d)Habilidade de associação significante-significado. 
 

29)As perdas auditivas são normalmente 
classificadas de acordo com o tipo em condutivas, 
sensorioneurais e neurais: Relacione as colunas de 
acordo com o tipo: 

(1)Condutivas: 
(2)Sensorioneurais: 

(3)Neurais: 
( )resultam de um problema de transdução de 
energia hidráulica em energia elétrica e, envolvem 
as estruturas da cóclea. 

(  )resultam de problemas de transmissão do sinal 
elétrico para e ao longo do sistema auditivo e, 
envolvem o oitavo par craniano e as vias auditivas 
do sistema nervoso. 

(  )resultam de problemas de transmissão mecânica 
para a cóclea, e envolvem as estruturas da orelha 
externa e média. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

a)2- 3- 1. 
b)3- 2- 1. 

c)1- 3- 2. 
d)2- 1- 3. 
 
30)A avaliação do Processamento Auditivo Central 
PAC deve ser guiada por alguns princípios e 
realizada por um fonoaudiólogo: São princípios 
EXCETO: 

a)Deve ser composta por uma bateria de testes 
incluindo estímulos verbais e não verbais e que 
envolvam avaliação das habilidades auditivas.  

b)A bateria de testes deve ser individualizada de 
acordo com as queixas do paciente.   

c)A escolha dos testes deve ser baseada no critério de 
eficiência dado pelo conhecimento da sensibilidade e 
especificidade de cada teste. 

d)Os testes escolhidos devem ser apropriados as  
habilidades cognitivas e linguísticas suficientes para a 
compreensão das tarefas. 
 

31)A respeito dos testes de Processamento 
Auditivo Central PAC analise a definição a seguir: 

São testes cujo estímulo de fala são apresentados 
de forma degradada, através da modificação das 
características de frequência, tempo ou intensidade 
de um sinal. A definição refere-se a: 

a)Testes Dicóticos. 
b)Testes Monoaurais de Baixa Redundância. 

c)Testes de Processamento Temporal. 
d)Testes de Interação Binaural. 
 
32)O ar pulmonar é exalado da traqueia para o 
esôfago através de uma pequena prótese de voz de 
silicone que conecta os dois, e as vibrações são 
geradas pela faringe inferior. O contexto acima 
refere-se ao seguinte método de fala após a 
laringectomia: 

a)Fala esofágica. 
b)Fala por laringe eletrônica. 

c)Fala traqueoesofágica. 
d)Fala por laringe  artificial. 
 
33)A fonoaudiologia atua preventivamente com 
relação ao paciente laringectomizado, tendo 
EXCETO: 

a)Orientar o paciente antes e depois da cirurgia de 
retirada da laringe. 

b)Orientar a família do paciente para que esta entenda 
a importância do apoio que o paciente necessita para a 
sua completa recuperação. 

c)Orientar o paciente a realizar ainda uma anamnese 
detalhada e uma avaliação das habilidades físicas  e de 
deglutição. 

d)Orientar outros profissionais objetivando a completa 
integração do paciente ao meio em que vive. 
 

34)A terapia vocal paciente laringectomizado é 
indicada: 

a)No período de internação após a retirada da sonda 
nasoentérica. 
b)No paciente que necessita ou deseja uma 
comunicação em curto prazo. 

c)Quando o o paciente laringectomizado total  
apresentar dificuldades como a falta de proteção para o 
estoma. 

d)No treinamento da voz esofágica,e no processo de 
readaptação social. 
 

35)A traqueostomia é uma abertura na traqueia que 
permite a introdução de uma cânula para auxiliar na 
respiração , nos pacientes traqueostomizados o 
fonoaudiólogo deverá observar e analisar cada fase 
de deglutição, sobre a fase faríngea assinale  
alternativa CORRETA: 

a)É involuntária e  inconsciente e dura 
aproximadamente 10 segundos. 

b)A faringe e fechada para proteger a via aérea, 
fechando por completo e automaticamente o glote 
durante a deglutição para prevenir a aspiração. 

c)Lateraliza o alimento na durante a mastigação e 
propulsiona  a faringe. 

d)Consiste no momento de ingestão do alimento na 
boca do individuo. 
 

36)O fonoaudiólogo na traqueostomia atuará 
avaliando a mobilidade e postura da musculatura 
orofacial, tanto em repouso quanto durante a 
deglutição, verificando possíveis riscos de 
penetração e aspiração laringotraqueal, seja de 



 

saliva ou de dieta. A respeito dessa atuação 
assinale  a alternativa INCORRETA: 

a)Auxiliar em formas alternativas de comunicação. 
b)Nos casos em que for possível a manutenção da 
dieta por via oral, adequar consistência, temperatura, 
utensílios, se é necessário a utilização de manobras 
protetivas de vias aéreas durante ou após deglutição, 
adequados a cada caso. 

c)Em casos possíveis, atuar, junto à equipe, no 
processo de utilização de válvula de fala, com um 
intuito de facilitar a comunicação e reduzir riscos de 
bronco aspiração. 

d)Em casos de disfagia onde  é possível retorno da 
alimentação por via oral, atuar na reabilitação, 
minimizando sequelas. 
 

37)As estruturas do Sistema Estomatognático SE 
realizam funções de sucção, mastigação, 
deglutição, fonoarticulação e respiração. Sobre 
essas funções analise o contexto a seguir  e 
assinale a alternativa correspondente:  É definida 
como um complexo sinérgico composto por fases 
intrinsecamente relacionadas, sequenciais e 
harmônicas, que transportam o bolo alimentar ou 
de líquidos da cavidade oral até o estômago. 

a)Deglutição. 
b)Respiração. 

c)Mastigação. 
d)Sucção. 
 
38)A atuação em Motricidade Orofacial inicialmente 
inclui avaliação miofuncional que deve ser ampla e 
cuidadosa, sobre a intervenção miofuncional 
assinale a alternativa CORRETA: 

a)Contribui com o avanço do conhecimento na área, 
pois permite o melhor entendimento anatomofisiológico 
dos sistemas envolvidos e a mensuração das 
intervenções realizadas, de maneira mais precisa. 
b)É a ação constante dos músculos da mímica facial 
sobre a pele, principalmente quando a sua elasticidade 
já se encontra diminuída, torna-se muito justificável a 
ação do fonoaudiólogo realizando exercícios 
isométricos, 

c)Processo terapêutico com tempo determinado de 
acompanhamento sistemático - essa situação coloca o 
profissional fonoaudiólogo como aquele que poderá 
detectar outras particularidades do caso que se 
manifestem ao longo do tratamento. 

d)Técnica não invasiva, de fácil aplicação, inclusive na 
população infantil, e que pode ser utilizadas na clínica 
fonoaudiológica e no desenvolvimento de importantes 
pesquisas da área. 
 
39)Complete  a lacuna a seguir: ____________ trata-
se de um método aerodinâmico instrumental 
aplicados à motricidade orofacial que permite 
estimar a menor área de constrição da via 
respiratória nasal sendo, portanto, utilizado para 
avaliar a patência nasal de modo objetivo e 
quantitativo. 

a)A rinometria acústica 
b)A técnica fluxo-pressão 

c)A faringometria acústica 
d)A nasometria 
 
40)A terapia fonoaudiológica da respiração oral  
deve ser realizada somente após avaliação 

otorrinolaringológica, pois mediante obstruções de 
vias aéreas que necessitem de tratamento 
(medicamentoso ou cirúrgico, por exemplo), o 
início deve ser postergado até restabelecimento do 
quadro respiratório. A reabilitação do respirador 
oral passa por alguns passos, assinale  a 
alternativa que NÃO corresponde a esses passos: 

a)Verificação do fluxo aéreo nasal. 

b)Propriocepção da respiração nasal. 
c)Realização de exercícios isométricos sem resistência 

d)Conscientização do nariz. 
 

41)Em relação a articulação temporomandibular 
complete a lacuna  a seguir: A composição 
anatômica da articulação _______________-é feita 
invariavelmente por: peças ósseas, cartilagem 
articular, cápsula articular e cavidade articular. 

a)sinovial  

b)intracapsular 
c)bilateral 

d)mandibular 
 

42)É definida como alteração da comunicação 
adquirida por lesão neurológica, envolvendo as 
modalidades de produção e compreensão das 
linguagens oral e escrita. a informação acima 
refere-se a: 

a)Disfasia. 
b)Paralisia facial. 

c)Apraxia. 
d)Afasia. 
 
43)Assinale a alternativa que corresponde a  
disartria hipercinética: 

a)Voz rouca, soprosa, trêmula. - Imprecisão 
articulatória (Rigidez, velocidade de fala alterada, 
tremor de lábios e língua) - Diminuição da prosódia. 

b)Voz áspera. - Distorção na articulação da vogais. - 
Interrupção articulatória irregular. - Alterações 
prosódicas - Incompetência dos ressonadores. 

c)Voz soprosa, rouca. - Diminuição do tônus. - 
Consoantes imprecisas. - Hipernasalidade. - Funções 
alteradas: incompetência fonatória, na ressonância e 
na prosódia. 

d)Voz tensa-estrangulada. - Tonicidade excessiva. - 
Consoantes imprecisas, vogais distorcidas. - 
Hipernasalidade. - Vem geralmente acompanhada de 
espasticidade e reflexos musculares anormais. 
 
44)A respeito da avaliação e terapia das disartrias 
assinale a alternativa correspondente a 
ressonância: 

a)Mobilidade velofaríngea, impressão acústica. 

b)Mobilidade da face e intengibilidade durante a fala, 
produção fonêmica. 

c)Modulação, velocidade, altura e intensidade da fala. 

d)Qualidade vocal, freqüência, intensidade, 
estabilidade da emissão. 
 
45)Manifesta-se em adultos e é resultante de uma 
lesão focal na área de Broca ou córtex 
sensoriomotor do hemisfério esquerdo, que impede 
o planejamento dos movimentos da fala em 
presença de um sistema muscular essencialmente 
intacto. A descrição acima corresponde-a: 

a)Apraxia da Fala Desenvolvimental. 
b)Apraxia do Discurso. 



 

c)Apraxia da Fala Adquirida. 
d)Apraxia da Involuntária da Fala. 
 
46)A respeito de alguns tipos de  paralisia facial 
assinale a alternativa CORRETA:  
a)Paralisia facial com hipermimia paradoxal: 
Caracteriza-se pelo impedimento da ativação dos 
músculos da face durante as emoções, mas com 
ativação normal deles durante o esforço voluntário . 
b)Paralisia facial emocional: Pode ocorrer devido a 
herança autossômica dominante ou recessiva, ou estar 
associada a resposta imune anormal. 

c)Paralisia facial recorrente: Caracteriza-se pela 
paralisia aguda completa ou parcial da hemiface 
podendo estar associada a dor retro auricular, 
parestesia, disacusia e disgeusia homolaterais. 

d)Paralisia facial central :Esse tipo de paralisia facial é 
classicamente causada por lesões supra nucleares 
localizadas no terço inferior do giro pré-frontal ou nas 
fibras corticobulbares da coroa radiata, joelho da 
cápsula interna, pedúnculo cerebral e ponte acima do 
nível do núcleo facial. 
 

47)Dentro e uma perspectiva evolutiva, os desvios 
fonológicos são classificados em três categorias de 
desenvolvimento, sobre o desenvolvimento variável 
assinale a alternativa CORRETA: 

a)Onde a criança aprende os padrões normais, mas 
demora mais do que o esperado pra isso. 

b)Onde a criança usa estágios diferentes no 
desenvolvimento fonológico e esses padrões podem 
ser apropriados ou não para a idade, ocasionando o 
desencontro cronológico. 

c)Onde a criança usa padrões que não são muito vistos 
na aquisição fonológica normal, esses padrões por 
serem atípicos são considerados idiossincráticos. 

d)Onde a criança usa uma única consoante em 
inúmeros alvos, perdendo vários contrastes 
fonológicos. 
 

48)Sobre a  fonoaudiologia na prevenção à saúde 
assinale a alternativa  correspondente a atuação do 
fonoaudiólogo na  prevenção terciária: 

a)Reabilitação do paciente em casos incuráveis. 
b)Precaver complicações, intervindo no período 
patológico. 

c)Ações voltadas para o cuidado da saúde. 
d)Desenvolver ações no aprimoramento da 
comunicação. 
 

49)A  respeito  tratamento fonoaudiológico em 
hospital oncológico – disfagias em câncer de 
cabeça e pescoço relacionado a radioterapia 
assinale alternativa CORRETA: 

a)O tratamento fonoaudiológico é feito para a causa, e 
não para os sintomas. A terapia é feita através de 
exercícios que visam a melhorar a sensibilidade e o 
controle motor, aumentar a adução de tecidos laríngeos 
e faríngeos e estimular o refl exo de deglutição. 

b)O tratamento fonoaudiológico usa condutas 
terapêuticas, dentre elas: reabilitação da deglutição e 
adaptação da consistência dos alimentos, o uso de 
próteses ortodônticas, o uso de vias alternativas de 
alimentação e o suporte nutricional. 
c)O Fonoaudiólogo tenta minimizar o efeito desta e 
melhorar a deglutição por meio de terapias. 

d)Na avaliação fonoaudiológica do paciente é 

fundamental observar o funcionamento do sistema 
estomatognático, partindo da respiração. 
 
50)O fonoaudiólogo é um dos profissionais que 
integra a equipe multiprofissional na terapia 
intensiva com o objetivo de realizar triagem, 
avaliação, habilitação ou reabilitação da 
motricidade orofacial, deglutição e 
comunicação.Com base no contexto acima assinale 
a alternativa INCORRETA: 

a)A disfagia é um importante fator de risco de 
morbidade e mortalidade em pacientes criticamente 
doentes tratados nas UTIs. 

b)A presença da cânula de intubação orotraqueal no 
pertuito orofaringolaringeano impossibilita o adequado 
funcionamento sensorial e motor da laringe, 
impactando o fechamento dessa estrutura e 
prejudicando, assim, um dos principais mecanismos de 
proteção das vias aéreas contra a aspiração 
laringotraqueal. 

c)O profissional fonoaudiólogo pode estar inserido em 
grupos multidisciplinares para a prevenção da 
pneumonia associada à ventilação mecânica nas UTIs. 

d) O fonoaudiólogo pode atuar em pacientes que fazem 
uso de ventilação mecânica invasiva, desde que a 
ventilação esteja conectada por meio da cânula de 
traqueostomia, e  pelo tubo orotraqueal. 

 


