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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

FONOAUDIÓLOGO 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

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 Conhec. Específicos 

10 10 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. 
Exemplo:   
 

 
05- 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.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, 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. 

 

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

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

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

 

INSTRUÇÃO: 

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 

 

O   início   de   uma   nova   era   sempre convida às especulações em relação ao futuro. 1 

Algumas reflexões revelam apenas o entusiasmo  com a evolução da capacidade  inventiva da  2 

humanidade. Outras são menos lúdicas e têm implicações bastante importantes para milhões de  3 

trabalhadores, seja em seu benefício ou prejuízo.  4 

Há duas teses muito difundidas: a do fim do trabalho e a do fim do emprego. Não são em  5 

absoluto semelhantes. Uma pode conduzir ao avanço dos trabalhadores, a outra é claramente retrógrada, 6 

apesar de se autoproclamar  moderna. 7 

Enquanto o debate do fim do trabalho nos leva aos limites da própria ordem social capitalista, 8 

o do fim do emprego traduz apenas a perspectiva neoliberal de regredir aos estágios primitivos do 9 

capitalismo. Os teóricos do fim do  emprego não estão falando do fim do trabalho, pelo contrário, pregam 10 

que uma vez que a relação assalariada de trabalho está se esvaindo e o chamado emprego fordista — 11 

formal, de longa duração, por tempo integral e com salário atrelado à produtividade — está agonizante, 12 

as  pessoas  devem  se  preparar  para  o autoemprego. Nessa visão, o trabalho como meio de acesso à 13 

renda não é mais um direito social, que deve ser garantido por políticas econômicas orientadas ao pleno 14 

emprego, conquista dos trabalhadores no pós-guerra, mas passa a depender da postura pessoal de cada 15 

um. Aqueles que investem em sua capacitação são ativos em buscar oportunidades de negócios no 16 

mercado e criam seus próprios "empregos" poderão fugir do desemprego. Assim, o que era uma questão 17 

social passou a ser uma questão individual. 18 

19 
 

PRADO, Antônio. In: Ensino Superior. 

 

 

 

 



01) Em relação às duas teses de que trata o texto, 

o autor se revela 

 

(A) cético e irônico. 

(B) analítico e crítico. 

(C) impassível e rigoroso. 

(D) tendencioso e desconfiado. 

 

02) Identifique as afirmativas verdadeiras, de 

acordo com o texto. 

 

I. A expressão "Algumas reflexões" (L.2) está 

relacionada a "especulações em relação ao 

futuro" (L.1)). 

II. O  vocábulo "seu"  (L.4)  refere-se  à palavra 

"humanidade" (L.3). 

III. Os pronomes "a" (L.5) e "a" (L.5) fazem alusão 

a termos diferentes. 

IV. A palavra "o" (L.9) alude ao vocábulo "debate" 

(L.8). 

V. O termo "o" (L.17) faz referência à expressão 

"conquista dos trabalhadores no pós-guerra" 

(L.15). 

 

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas 

são verdadeiras é: 

 

(A) II  e  III. 

(B) III  e V. 

(C) I,   IV  e  V. 

(D) II,   III  e  IV. 

 

03) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele indica é 

 

(A) "em absoluto" (l. 5/6), — reforço. 

(B) "claramente" (L.6) — afirmação. 

(C) "pelo contrário" (L.10/12) — explanação. 

(D) "como" (L.13) — conformidade. 

 

04) A alternativa cuja palavra indicada à direita 

pode substituir, sem prejuízo de significado, o 

termo transcrito à esquerda é 

 

(A) "inventiva" (L.2) — ilusória. 

(B) "difundidas" (L.5) — controvertidas. 

(C) "atrelado" (L.12) — preso. 

(D) "ativos" (L.16) — criativos. 

 

 

 

05) No texto, os termos "Enquanto" (L.8) e "Assim" 

(L.17) denotam, respectivamente, 

 

(A) alternância e  modo. 

(B) explicação  e  conclusão. 

(C) conformidade  e finalidade. 

(D) tempo  e consequência. 

 

06) As locuções verbais "pode conduzir" (L.6) e 

"devem se preparar" (L.13) expressam, 

respectivamente, 

 

(A) desejo  e ordem. 

(B) probabilidade e obrigatoriedade. 

(C) hipótese e  incerteza. 

(D) determinação  e  confirmação. 

 

07) Identifique, nos fragmentos transcritos, os 

termos em negrito que exercem a função de 

agente da ação verbal. 

 

I. "Algumas reflexões revelam apenas o 

entusiasmo" (L.2). 

II. "a outra é claramente retrógrada" (L.6). 

III. "pelo contrário, pregam que uma vez que a 

relação assalariada de trabalho está se 

esvaindo" (L.11). 

IV. "o chamado emprego fordista (...) está 

agonizante" (L.11). 

V. "o trabalho (...) não é mais um direito social, 

que deve ser garantido por políticas 

econômicas orientadas ao pleno emprego" 

(L.14/15). 

 

A alternativa em que todos os termos indicados 

funcionam como agente da ação verbal é 

 

(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e V. 

(D) III, IV e V. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “dos 

trabalhadores” (L.15) a expressão: 

 

(A) “do capitalismo” (L.9/10) 

(B) “do trabalho” (L.10) 

(C) “à produtividade,” (L.12) 

(D) “de   uma   nova   era...” (L.1). 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          Página 5 de 9 
  

CARGO: FONOAUDIÓLOGO  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

09) Sobre a oração “...Há duas teses muito 

difundidas:” (L.5) pode-se afirmar; 

 

(A) Com o verbo existir, em substituição a haver, 

pode ser reescrita da seguinte forma: “Existem 

duas teses muito difundidas”. 

(B) O verbo existir quando substitui o verbo haver 

não pode se flexionar no plural. 

(C) “duas teses muito difundidas” funciona como 

sujeito do verbo haver. 

(D) Não há possibilidade de substituição do verbo 

haver por existir, pois alteraria o sentido da 

frase. 

 

10) Marque alternativa que apresenta uma oração 

cujo nome é o núcleo do predicado. 

 

(A) “O   início   de   uma   nova   era   sempre 

convida às especulações em relação ao futuro” 

(L.1). 

(B) “Há duas teses muito difundidas” (L.5). 

(C) “Os teóricos do fim do  emprego não estão 

falando do fim do trabalho...” (L.10). 

(D) “...o trabalho como meio de acesso à renda não 

é mais um direito social...” (L.13/14) 

 

 

    QUESTÕES INFORMÁTICA – 11 a 20 

 

 

11) Assinale a alternativa correta de um tipo de 
memória secundária: 

 

(A) Disco Rígido. 
(B) Memória RAM. 
(C) Memória ROM. 
(D) CACHE. 
 

12) A técnica de Pipelining é: 
 
(A) Também conhecida como técnica de 

preferência, garante que apenas uma instrução 

possa ser executada. 
(B) Tecnologia de processamento mais rápido na 

memória principal, fazendo com que o disco 
rígido possa transferir dados e arquivos de 

forma mais rápida. 
(C) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 

forma permanente e sucessiva, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de vários 
ciclos de instrução sendo executados de forma 
concorrente. Ou seja, é um técnica de 
implementação em que várias instruções são 
sobrepostas na execução.  

(D) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 
forma esporádica e por prioridade, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de um ciclo 
de instrução sendo executado de forma em fila. 
Ou seja, é uma técnica de ajudar o processador 
a funcionar em seu nível máximo. 

13) O Scanner, Mesa digitalizadora e o Drive são 

respectivamente periféricos apenas de: 
 
(A) Entrada e Saída – Entrada – Entrada e Saída. 
(B) Entrada – Entrada – Entrada e Saída. 
(C) Entrada – Entrada – Entrada. 
(D) Entrada – Entrada e Saída – Entrada. 
 

14) É um tipo de memória que permite uma única 
programação, geralmente, feita pela fábrica. É 
irreversível. 
 

O tipo de memória descrito é: 
 

(A) EPROM 
(B) EEPROM 
(C) Memória FLASH. 
(D) PROM. 

 
15) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos do Windows 8 e responda: 

 
I- O atalho Shift+Insert colar o item 

selecionado. 

II- Tecla do logotipo do Windows +I abre o 

botão Compartilhar. 

III- Tecla do logotipo do Windows +M 

minimiza todas as janelas. 
 
(A) Apenas o item I é falso.  
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Existe mais de um item falso. 

 
16) Com relação ao Microsoft Edge do Windows 

10 analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl+D adiciona site atual aos 

favoritos ou à lista de leitura. 

II- O atalho Ctrl+T abrir uma nova guia. 

III- O atalho Ctrl+K duplicar guia. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 
17) Em relação ao BrOffice Calc analise os itens 

abaixo: 
 
I- O atalho Ctrl+tecla de adição aumenta o 

tamanho da fonte de uma célula. 

II- O atalho Ctrl+tecla de subtração diminui o 

tamanho da fonte de uma célula. 

III- O atalho Ctrl+F1 abre o Assistente de funções. 

 

(A) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

(B) Os itens I, II e III são falsos. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 
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18) São propriedades básicas de um sistema de 

Segurança da Informação, EXCETO: 

 

(A) Confidencialidade. 

(B) Integridade. 

(C) Autenticidade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) No BrOffice.org Writer, versão 5.1, a opção 

Anotação está localizado no menu: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Editar. 

(C) Inserir. 

(D) Ferramentas. 

 

20) Com relação ao Internet Explorer 10 analise os 

itens abaixo: 

 

I- O Filtro SmartScreen é uma ferramenta que 

converte um Site Web para o modo de leitura, 

ou seja, se um determinado site estiver com 

textos longos ou textos de grandes extensões, 

o Filtro SmartScreen ajusta para uma leitura 

mais fácil. Ao contrário da alteração do 

tamanho de uma fonte, o Filtro SmartScreen 

amplia ou reduz tudo na página, incluindo 

textos e imagens. 

II- A Navegação InPrivate permite que o 

usuário navegue na Web sem deixar vestígios 

no navegador em uso. A Navegação InPrivate 

tem efeito apenas durante o tempo que 

permanece na janela, ou seja, em caso de abrir 

outra janela do navegador ela não estará 

protegida pela Navegação InPrivate. 

III- A Filtragem ActiveX é um tecnologia inserida 

em muitos dos principais sites para aprimorar 

a experiência de navegação. Entretanto pode 

representar riscos à segurança e tornar o 

computador lento. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Os itens II e III são falsos. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA 

ÁREA – 21 a 40 

 

 

21) O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o: 

 

(A) Sistema Único de Saúde (SUS). 
(B) Sistema privado de saúde. 
(C) Sistema burocrático de Saúde. 
(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 
 
 

22) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. A 
respeito disso, assinale a opção correta. 

 
(A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste 

na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(B) Os níveis de saúde expressam a organização 

social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, 
a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, a atividade física, o transporte, o 
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

(C) A iniciativa privada poderá participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
23) Estão incluídas ainda no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
I.  A formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua 
produção. 
II.  A colaboração na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho. 
III. A participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico. 
IV. A ordenação da formação de recursos humanos 
na área de saúde. 
 
A quantidade de assertivas corretas é: 

 
(A) 1 
(B) 3 
(C) 2 
(D) 4 
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24) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto 

de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e 

da prestação de serviços de interesse da saúde, 

abrangendo: 

 

I. Um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com 

a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 

II. O controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da 

produção ao consumo. 

III. O controle da prestação de serviços que se 

relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I e III 

(B) II 

(C) I e II 

(D) I, II e III 

 

 

25) As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios, 

EXCETO: 

 

(A) Preservação da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral. 

(B) Integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e descontínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

(C) Divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 

usuário. 

(D) Utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática. 

 
 
 
 
 
 

 
 

26) Constituem princípios gerais éticos e bioéticos 

adotados pela Fonoaudiologia: 

 

1. Exercício da profissão com honra, dignidade e 

responsabilidade social. 

2. Promoção da igualdade, da justiça, da equidade 

e do respeito à diversidade cultural e ao pluralismo, 

para que não haja discriminação e estigmatização. 

3. Exercício da atividade buscando maximizar os 

benefícios e minimizar os danos aos clientes, à 

coletividade e ao ecossistema. 

4. Respeito à autonomia do cliente e, nas relações 

de trabalho, do profissional. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 8 

(B) 10 

(C) 7 

(D) 5 

 

 

27) Constituem direitos gerais do fonoaudiólogo, 

nos limites de sua competência e atribuições, 

EXCETO: 

 

(A) Avaliar, solicitar e realizar exame, diagnóstico, 

tratamento e pesquisa; emitir declaração, 

parecer, atestado, laudo e relatório; exercer 

docência, responsabilidade técnica, 

assessoramento, consultoria, coordenação, 

administração, orientação; realizar perícia, 

auditoria e demais procedimentos necessários 

ao exercício pleno da atividade, observando as 

práticas reconhecidas e as legislações vigentes 

no país. 

(B) Exercer a atividade profissional com ampla 

autonomia e liberdade de convicção. 

(C) Utilizar tecnologias de informação e 

comunicação em desacordo com a legislação 

em vigor. 

(D) Opinar e participar de movimentos que visem à 

defesa da classe. 

 

 

28) No início do processo de apropriação do sistema 

de escrita, que é um processo evolutivo, a 

criança ainda não consegue compreender as 

relações entre oralidade e escrita, o que 

caracteriza a hipótese: 

 

(A) Oral.  

(B) Pré-silábica. 

(C) Silábico-alfabética. 

(D) Fonética.  
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29) Constituem deveres gerais do fonoaudiólogo: 

 

I. Apontar falhas nos regulamentos e normas de 

instituições quando as julgar incompatíveis com o 

exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente, 

devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos 

competentes. 

II. Exercer a atividade de forma plena, utilizando-se 

dos conhecimentos e recursos necessários, para 

promover o bem-estar do cliente e da coletividade 

e respeitar o ecossistema. 

III. Atender às convocações e cumprir as 

determinações e normas emanadas do Sistema de 

Conselhos de Fonoaudiologia. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) III 

 

 

30) Consistem em infrações éticas gerais do 

fonoaudiólogo: 

 

(A) Praticar, no exercício da atividade profissional, 

ato que a lei defina como crime ou 

contravenção. 

(B) Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, 

cliente para si ou para terceiros. 

(C) Permitir que pessoas não habilitadas realizem 

práticas fonoaudiológicas. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

31) O fonoaudiólogo deve: 

 

I. Colaborar com as equipes de saúde, educação e 

assistência social no esclarecimento a respeito dos 

direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca 

de sua intervenção. 

II. Cumprir a legislação específica do Sistema de 

Conselhos de Fonoaudiologia, quando na condição 

de fonoaudiólogo responsável técnico (RT). 

III. Prestar adequadas informações a respeito dos 

riscos, benefícios e intercorrências acerca da 

assistência fonoaudiológica. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) I 

 

32) Um fonoaudiólogo orienta os pais de uma 

criança, com 6 anos de idade e com atraso na 

linguagem, a repetir sempre a palavra de modo 

correto, de forma lúdica, sem ansiedade, 

usando pausas, entonações e inflexões. O 

aspecto do aconselhamento utilizado por esse 

fonoaudiólogo é o(a): 

 

(A) Feedback imediato e contínuo. 

(B) Feedback de revisão fonético. 

(C) Feedback de revisão semântico. 

(D) Saturação. 

 

 

33) Constituem deveres do fonoaudiólogo na 

relação com o cliente: 

 

I. Esclarecer, apropriadamente, sobre os riscos, as 

influências sociais e ambientais dos transtornos 

fonoaudiológicos e a evolução do quadro clínico, 

mostrando os prejuízos de uma possível interrupção 

do tratamento, a possibilitar que o cliente escolha 

continuar ou não o atendimento. 

II. Atender sem estabelecer discriminações de 

ordem política, social, econômica, cultural, étnico-

racial, religiosa, identidade de gênero ou de 

qualquer outra natureza, independentemente de 

esfera pública ou privada. 

III. Registrar em prontuário todos os atendimentos 

e procedimentos fonoaudiológicos, assim como 

faltas justificadas ou não, e desistência. 

IV. Esclarecer, com linguagem clara e simples, 

sobre a avaliação, o diagnóstico, os prognósticos e 

os objetivos, assim como o custo dos procedimentos 

fonoaudiológicos adotados, assegurando-lhe a 

escolha do tratamento ou procedimentos indicados. 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 3 

(D) 4 

 

 

34) O processo fonológico é definido como uma 

simplificação sistemática que atinge uma classe 

de sons. Na literatura, há quatro tipos de 

processos fonológicos. Uma criança que faz as 

seguintes trocas: / lápis / > / lapi /, / pato / > 

/ pa /, / blusa / > / beluza /, apresenta 

alterações no processo de: 

 

(A) Estruturação silábica. 

(B) Assimilação. 

(C) Disartria. 

(D) Posteriorização para velar.  
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35) Constituem direitos do fonoaudiólogo nas 

relações com os profissionais das demais 

categorias: 

 

(A) Exercer livremente sua profissão sem 

cerceamento de sua autonomia por 

profissionais de outras áreas, de modo a 

resguardar as competências específicas da 

Fonoaudiologia; 

(B) Exercer a prática profissional interdisciplinar e 

transdisciplinar; 

(C) Esclarecer ou discutir casos de clientes em 

comum, com outros profissionais. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

 

36) Uma criança respiradora bucal, com diagnóstico 

de baixa auditiva e obstrução tubária causada 

por vegetações adenóides, deverá receber, na 

avaliação audiométrica, o laudo de 

 

(A) Trauma acústico. 

(B) Disacusia condutiva. 

(C) Disacusia sensório-neural. 

(D) Disacusia mista. 

 

37) É um sistema complexo e dinâmico de símbolos 

convencionais que são utilizados em vários 

modelos de pensamento e comunicação. Evolui 

em contextos sociais, históricos e culturais. 

 

O enunciado acima se refere à: 

 

(A) Linguagem 

(B) Fala. 

(C) Língua. 

(D) Escrita. 

 

38) São sintomas das disfagia, dentre outros: 

 

I. Engasgos frequentes durante as refeições ou ao 

deglutir saliva 

II. Tosse ou pigarro constante durante a 

alimentação 

III. Sensação de alimento parado na garganta 

IV. Mudança na voz após engolir 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III 

(B) II 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e III 

 
 
 

 

39) A respeito do tratamento da disfagia, marque a 

opção correta. 

 

(A) O tratamento da disfagia é multidisciplinar e 

nele estão envolvidos médicos, fonoaudiólogos, 

nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, 

psicólogos e assistentes sociais. Cada 

profissional tem sua função no tratamento da 

disfagia orofaríngea. 

(B) A disfagia é uma das especialidades do 

fonoaudiólogo, portanto, este profissional está 

habilitado a realizar avaliação da deglutição 

orofaríngea para identificar quais as alterações 

existentes e se há possibilidade de alimentação 

por boca de forma segura. 

(C) Se o paciente perceber sinais ou sintomas de 

disfagia procure rapidamente uma equipe de 

saúde para que o diagnóstico e tratamento 

corretos sejam feitos. Quanto antes você 

buscar ajuda, mais chances de sucesso no 

diagnóstico e tratamento. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

 

40) Estímulos acústicos calibrados: 

 

(A) São estímulos acústicos que obedecem aos 

padrões de calibração determinados. 

(B) São estímulos acústicos que não obedecem aos 

padrões de calibração. 

(C) São estímulos acústicos que são gerados por 

fontes mecânicas que apresentam como 

característica, a disipação da energia ao longo 

do tempo. 

(D) São estímulos com espaço de tempo para que 

o sinal auditivo processado passe de prótese 

auditiva desde a entrada até a saída. 

 




