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PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição; 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova; 

c) 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato. 

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esfero-
gráfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente 
à sua prova. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o pre-
enchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: 
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRE-
TA. 

7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público Seletivo o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rá-
dios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o 
CARTÕES-RESPOSTA. 

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato 
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levan-
do consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

11. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

12. Não esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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LINGUA PORTUGUESA 
01 - Assinale a alternativa cuja regência verbal este-
ja de acordo com a norma culta. 

I. Quem assistiu a esse jogo viu que o árbitro foi 
injusto. 
II. Não assisto esse tipo de programa. 
III. O piloto precisou o local do pouso e aterrou. 
IV. Visei ao alvo e atirei. 
V. Se ele quer morrer, ele aspira a morte. 

(A) Somente os períodos II, IV e V estão corretos. 
(B) Todos os períodos estão corretos. 
(C) Somente o período I está correto. 
(D) Somente os períodos I e III estão corretos. 

(E) Somente os períodos IV e V estão corretos. 
 
02 -Complete os períodos abaixo de acordo com a 

regência 
nominal correta. 
I. Ela possui ânsia _____ progredir. 
II. Prestem atenção _____ recomendações. 
III. Os alunos não têm acesso _____ notas. 
IV. Os heróis demonstram amor ______ Pátria. 
(A) I - de, II - às, III - as, IV - à 

(B) I - por, II - às, III - às, IV- à 
(C) I - por, II - às, III - às, IV - pela 
(D) I - em, II - as, III - às, IV - para com 
(E) I - em, II - nas, III - das, IV – à 
 
03 -“Entra, vizinho, e come de meu pão e bebe de 

meu vinho.”Se transpuséssemos o trecho acima 
para a 3ª pessoa do singular, os verbos seriam con-
jugados da seguinte forma: 
(A) Entre / coma / beba 
(B) Entrai / comei / bebei 
(C) Entra / coma / beba 
(D) Entre / come / bebe 

(E) Entrais / comeis / bebeis 
 
04 - Assinale a alternativa que apresenta ERRO 
quanto à concordância nominal. 
(A) O morador do apartamento 1003 recebeu bas-
tantes reclamações. 
(B) É necessário tolerância com os vizinhos. 

(C) Os moradores do condomínio devem estar alerta 
sao regulamento. 

(D) O vizinho fez reclamações bastante pertinentes. 
(E) A reclamação verbal do vizinho foi necessária. 
 
05 -“Já foi um lugar comum imaginar que a civiliza-

ção europeia constituía progresso, melho-
ria,desenvolvimento,  avanço. O ponto máximo até 
então atingido pela humanidade.” Sobre aspectos da 
pontuação desse trecho, é correto afirmar que: 
(A) o ponto final colocado após o termo “avanço” é 
obrigatório. 
(B) o ponto final após o termo “avanço” confere 

ênfase ao segmento que se lhe segue. 
(C) as vírgulas após os termos “progres-
so”,“melhoria” e “desenvolvimento” são facultativas. 
(D) as vírgulas colocadas no trecho funcionam para 
separar segmentos explicativos. 

(E) as vírgulas colocadas no trecho e o ponto final 
após o termo “avanço” representam pausas idênti-
cas. 

 
06 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destaca-
do foi 
usado de forma incorreta: 
(A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

(B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles es-
tão indo. 
(C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
(D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 

(E) Não estacione naquele local, senão você será 
multado. 
 

07 - Indique a figura de linguagem existente na 
frase “Eu,que antes vivera de palavras de caridade 
ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 
(A) anacoluto 
(B) antonomásia 
(C) sinestesia 

(D) gradação 
(E) hipérbole 
 
08 - A regência verbal está incorreta em: 
(A) Leila agradou-se muito do rapaz. 
(B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante. 

(C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos 
ajude. 
(D) Pedro ajudava ao pai na roça. 
(E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse. 
 
09 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
explicativa em: 

(A) Pedra que rola não cria limo. 
(B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir. 
(C) Parece que a situação melhorou. 
(D) Não sou quem você pensa. 
(E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria. 
 
10 -A alternativa em que o adjetivo negritado mos-

tra uma opinião do autor do texto é: 
(A) “notas baixas”. 

(B) “numerosos casos”. 
(C) “prêmios escolares”. 
(D) “gloriosa existência”. 
(E) “aspecto sociológico”. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11 - Sobre a educação brasileira, marque, entre as 
alternativas abaixo, a que apresenta o processo de 
seleção unificada do Ministério da Educação. 
(A) Enade 
(B) Enem 

(C) Prouni 
(D) Sisu 
(E) Fies 
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12– O aniversário da cidade de Serra Azul é come-
morado em qual data? 
(A) 14 de novembro 
(B) 12 de setembro 

(C) 16 de novembro 
(D) 14 de outubro 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
13 –Os municípios que fazem limite com a cidade e 
Serra Azul são: 

(A)Cravinhos, Serrana, Santa Cruz da Esperança e 
Cajuru 
(B) São Simão, Serrana, Santa Cruz da Esperança e 
Cajuru 

(C) São Simão, Cravinhos, Santa Cruz da Esperança 
e Cajuru 
(D) São Simão, Cravinhos, Serrana e Cajuru 

(E) São Simão, Cravinhos, Serrana, Santa Cruz da 
Esperança e Cajuru 
 
14 - A zona rural de um município também é conhe-
cida como:  
(I)meio rural;  
(II)campo;  

(III)sítio;  
(IV)centro de urbanização;  
(V)chácara.  
 

Está incorreto o item:  
(A)I  

(B)II  
(C)III  
(D)IV  
(E)V  
 
15 - O gasoduto se caracteriza por: 
(A)transportar álcool; 

(B)transportar pessoas; 
(C)transportar cargas; 
(D)transportar gás natural; 
(E)transportar sal. 
 
16 - A primeira presidente mulher eleita no Brasil 
foi: 

(A)Luiza Alzira Soriano; 
(B)Luiza Erundina; 

(C)Roseana Sarney; 
(D)Rosinha Garotinho; 
(E)Dilma Rousseff 
 

17 - É sabido que o Brasil vem se tornando cada vez 
mais um país de economia forte, principalmente, 
devido ao seu PIB (Produto Interno Bruto) superar 
ao de muitos países. Neste contexto, o Brasil está a 
frente de todos os países citados abaixo, EXCETO: 
(A) Reino Unido 
(B) Rússia 

(C) Canadá 
(D) Itália 
(E) França 
 

18 -É sabido que no sistema governamental do Bra-
sil, há quatro espécies de Administração Pública. 
Sobre esta ótica, considere os itens abaixo e marque 
a alternativa correta. 

I. Administração Pública Federal – representada pela 
União, tem por finalidade o dever de administrar os 
interesses. 
II. Administração Pública do Distrito Federal – repre-
sentada pelo Distrito Federal, tem por finalidade 
atender aos interesses da população ali residente, e 

de ser responsável pelo recebimento de representa-
ções diplomáticas ao Brasil quando em visita. 
III. Administração Pública Estadual – promove todas 
as iniciativas para satisfazer os interesses da popu-

lação de seu limite territorial geográfico como esta-
do –membro. 
IV. Administração Pública Municipal – zelar pelos 

interesses da população local dentro dos imites ter-
ritoriais do município. 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
(A) I, apenas; 
(B) I e II, apenas; 
(C) I, II e III, apenas; 
(D) II, III e IV, apenas; 

(E) I, II, III e IV. 
 
19 - “O atleta Jonathan Henrique Silva,de 20 anos 
de idade, escreveu seu nome na história de Vargi-
nha ao ser o primeiro varginhense a conquistar vaga 
nos Jogos Olímpicos, em competição individual. A 

data 31 de março de 2012registrou o fato histórico”. 
Qual a modalidade do esportista citado no texto: 
(A) Salto Triplo; 
(B) Natação; 
(C) Arremesso de Dardo; 
(D) Salto em distância. 
(E) Volei 

 
20 - As funções de ministros da União, de secretá-
rios de Estado e secretários Municipais são cargos 
de confiança, respectivamente: do presidente da 
República; dos governadores dos Estados e dos pre-
feitos dos Municípios. 
Assinale a alternativa que indica o poder do qual 

fazem parte esses cargos. 
(A) legislativo. 

(B) executivo. 
(C) moderador. 
(D) judiciário. 
(E) exaltador. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 -Na fala, o que permite que toda corrente aérea 
sonorizada seja direcionada para a cavidade oral é 
(A) o mecanismo articulatório compensatório. 
(B) o fechamento adequado do esfíncter velo-
faríngeo. 

(C) o alongamento do palato e paredes laterais. 
(D) a ressonância severamente laríngea com emis-
sões eutônicas. 
(E) a articulação com eutonia de fonemas. 
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22 - . A fase oral da deglutição é 
(A) totalmente involuntária. 
(B) totalmente elaborada involuntariamente. 
(C) inicialmente voluntária e posteriormente invo-

luntária. 
(D) inicialmente involuntária e posteriormente vo-
luntária 
(E) totalmente voluntária. 
 
23 -Um dos requisitos para um padrão de escrita de 

qualidade é a compreensão de que um som pode ser 
representado, graficamente, por diferentes formas. 
Na língua portuguesa o /s/ e o /z/ podem ser repre-
sentados, respectivamente: 

(A) por quatro e duas formas gráficas. 
(B) por cinco e duas formas gráficas. 
(C) por seis e três formas gráficas. 

(D) por sete e três formas gráficas. 
(E) por oito e três formas gráficas. 
 
24 -Com relação às emissões otoacústicas (EOAs), 
assinale a alternativa correta. 
(A) As EOAs correspondem à energia liberada pela 
cóclea, nervo auditivo e núcleo coclear, que sepro 

paga em direção à orelha média e ao meato acústico 
externo. 
(B) As EOAs em recém-nascidos são menos robustas 
do que as EOAs dos adultos e estendem-se unifor-
memente entre a faixa de frequência de 1000 a 
5000 Hz. 

(C) Os principais critérios adotados na interpretação 
dos resultados das EOAs transitórias 
são:estabilidade da sonda, nível de resposta em 
relação ao ruído (relação sinal/ ruí-
do),reprodutibilidade das respostas. 
(D) A limitação do exame de EOAs por produto de 
distorção é a faixa de frequência reduzida (de500 a 

4000 Hz), que impede o seu uso para triagem audi-
tiva. 
(E) O efeito de supressão das emissões otoacústicas 
depende das vias auditivas aferentes, que in-
clui:núcleo coclear, complexo olivar superi-
or,leminisco lateral, colículo inferior e corpo genicu-
lado medial. 

 
25 -O procedimento de avaliação clínica da degluti-

ção deve oferecer condições de o examinadorcom-
preender quatro aspectos importantes: a causa da-
disfagia, a capacidade do paciente em proteger as 
viasaéreas, a capacidade do paciente em se alimen-

tar porvia oral de forma competente e segura e de-
cidir qual avaliação instrumental é mais indicada 
para o caso avaliado. Nos casos de alteração da 
mobilidade laríngea, que avaliação instrumental é 
mais indicada? 
(A) Nasofibroscopia da deglutição. 
(B) Avaliação funcional da deglutição com ausculta-

cervical. 
(C) Ultrassonografia. 
(D) Manometria. 
(E) Videofluoroscopia da deglutição. 
 

26 - Relacione as características vocais com as res-
pectivas causas laríngeas para a o tipo de voz, nu-
merando a segunda coluna de acordo com a primei-
ra. Por fim, assinale a alternativa correta. 

1- Aspereza 2- Registro Basal 3- Freqüência 4- Rou-
quidão Grave 5- Soprosidade 
( ) Aumento de massa em vibração ou pregas vocais 
longas. 
( ) Irregularidade de vibração de pregas vocais. 
( ) Tensão e redução da massavibrante de prega 

vocal. 
( ) Escape de ar transglótico não-sonorizado. 
( ) Encurtamento máximo das pregas vocais, com 
mucosa solta. 

(A) 2, 4, 1, 5, 3. 
(B) 3, 4, 1, 5, 2. 
(C) 3, 4, 2, 5, 1. 

(D) 4, 1, 5, 2, 3. 
(E) 4, 1, 3, 2, 5. 
 
27 - Quanto a avaliação acústica do sinal sonoro, a 
espectrografia acústica representa uma estratégia 
utilizada 
na clínica de voz capaz de detectar sutilezas do sinal 

vocal e representá-la através de um gráfico tridi-
mensional, possuindo benefícios como: instaurar o 
biofeedback no paciente, além de acompanhar sua 
evolução diária. Analise e assinale a alternativa que 
represente como seria o traçado espectrográfico e 
características acústicas de um paciente com uma 

voz com foco de ressonância do tipo nasal. 
(A) Freqüência fundamental grave com numeroso 
sharmônicos e sub-harmônicos bem defini-
dos,extensos e sem quebras. 
(B) Freqüência fundamental grave, traçado escuro e 
comestrias verticais escuras e definidas, comespa-
çamento longo entre os harmônicos, início doregis-

tro gráfico mais grave com deslocamento ascenden-
te no registro. 
(C) Estrias verticais discretas, registro pouco escuro 
cominterrupção abrupta e recorrente no registro. 
(D) Nível de energia reduzida em todo espectro; 
primeiro formante das vogais com pouca amplitude; 
formantes das vogais mais graves. 

(E) Registro dos formantes substituídos por ruído, 
comespaçamento irregular entre os harmônicos; 

traçado irregular. 
 
28 - Para um maior entendimento de como funciona 
o reconhecimento das palavras escritas isoladamen-

te, faz-se necessário conceituar alguns significados 
existentes no modelo funcional de alguns processos 
cognitivos envolvidos. 
Com base nestas informações, enumere, respecti-
vamente, o conceito à sua definição. Por fim, assina-
le a alternativa correta. 
1. Sistema de análise visual. 

2. Léxico de Input visual. 
3. Sistema semântico. 
4. Léxico de produção de fala. 
5. Nível do fonema. 
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( ) Identifica as cadeias de letras como palavras 
familiares 
( ) Fornece o significado da palavra que está sendo 
lida. 

( ) Identifica rabiscos impressos com diferentes le-
tras do alfabeto e a posição de cada letra dentro da 
palavra. 
( ) Armazena os fonemas mantendo-os em intervalo 
entre a produção da fala e a escrita. 
( ) Permite que as palavras aprendidas sejam pro-

duzidas mais rapidamente, tanto na citação de no-
mes quanto na leitura em voz alta. 
(A) 3, 1, 2, 5, 4. 
(B) 2, 1, 3, 4, 5. 

(C) 4, 3, 1, 5, 2. 
(D) 5, 3, 1, 2, 4. 
(E) 2, 3, 1, 5, 4 

 
29 - Com relação a Disfagia Neurogênica decorrente 
de lesão no Sistema Nervoso Central, assinale a 
alternativa incorreta. 
(A) A intubação endotraqual, por período maior 
que24 horas, ocasiona ao paciente um prejuízo gra-
ve,porém transitório, relacionado ao período dela-

tência para o disparo do reflexo de deglutição. 
(B) A oferta de alimentação por via oral logo após 
aextubação não é indicada, pois constitui risco de 
aspiração. 
(C) São causas relacionadas para a inibição do refle-
xo de tosse: a lesão neurológica, a entubação endo-

traqueal prolongada, a presença da cânula detra-
queostomia e o procedimento constante de aspira-
ção da secreção orotraqueal. 
(D) A flutuação no estado de consciência ou das 
funções cognitivas pode impossibilitar a aquisição de 
manobras específicas que favoreçam adeglutição. 
(E) A presença da cânula de traqueostomia é uma-

condição favorável à deglutição, pois proporcionau-
ma via aberta para a aspiração laringotraqueal de 
emergência em casos de aspiração maciça; e não 
interfere na mobilidade laríngea 
 
30 -Várias teorias de aprendizagem da linguagem 
escrita foram desenvolvidas vinculando a construção 

do conhecimento gráfico à teoria cognitiva de Pi-
aget. Na América Latina, a teoria de Ferreiro tem 

aceitação significativa. Acerca dessa teoria, é incor-
reto afirmar que: 
(A) existem quatro fases consecutivas do desenvol-
vimento da escrita: pré-silábica, silábica,silábico-

alfabética e alfabética. 
(B) na fase pré-silábica, a criança faz a distinção 
entre escrever e desenhar, já regulada por análise 
da linguagem oral. 
(C) a fase silábica é considerada marco da fonetiza-
ção da escrita, quando a criança descobre que a 
quantidade de letras corresponde às partes da pala-

vra falada, chegando à representação de uma sílaba 
por letra ao final desta fase. 
(D) a fase silábico-alfabética se caracteriza pela 
descoberta da subdivisão da sílaba em elementos 

menores, sendo o período de transição entre o silá-
bico e o alfabético. 
(E) na fase alfabética, a criança domina a corres-
pondência entre fonema e grafema, e compreende a 

correlação imperfeita entre eles,podendo apresentar 
dificuldades ortográficas. 
 
31 - A avaliação audiológica comportamental e o 
acompanhamento do desenvolvimento auditivo no 
primeiro ano de vida permitem a identificação tanto 

das alterações da acuidade auditiva quanto dopro-
cessamento auditivo central, sendo indicados em: 
(A) crianças que tenham permanecido em UTI neo-
natal por mais de cinco horas. 

(B) crianças com ou sem risco auditivo, que falha 
ramem triagens auditivas neonatais. 
(C) crianças que tenham iniciado antibioticoterapia 

até o quinto dia de vida. 
(D) crianças que apresentem dificuldades deama-
mentação, associadas ou não a alterações neuroló-
gicas. 
(E) crianças que não tenham realizado a triagemau-
ditiva neonatal até completarem 15 dias de nasci-
dos. 

 
32 - A perda ou redução do funcionamento da lin-
guagem após um acidente cerebral, chamamos de 
afasia. Um paciente com esse quadro e apresentan-
do dificuldade quanto à estruturação frasal,omissão 
ou erros no uso de elementos como artigos, prepo-

sições,elementos de ligação, dentre outros, tem 
como alteração linguística: 
(A) parafasia 
(B) estereotipia 
(C) neologismo 
(D) agramatismo 
(E) circunlóquio 

 
33 -A fase faríngea da deglutição pode ser definida 
como 
uma complexa sequência de eventos refle-
xos.Alterações encontradas na fase faríngea da de-
glutição podem ser de origem motora e/ou sensori-
al. As falhas de origem sensorial mais encontradas 

são: 
(A) lentidão na elevação do véu palatino eregurgita-

ção nasal. 
(B) retomada precoce da respiração e abaixamento 
do hioide. 
(C) dificuldade de percepção de resíduos na porção 

posterior da língua e paredes faríngea. 
(D) dificuldade na formação do bolo alimentar e 
fechamento ineficiente do véu palatino. 
(E) relaxamento do esfíncter esofágico inferior e 
fraqueza no fechamento do esfíncter esofágicosupe-
rior. 
 

34 - Disfagia pode ser definida como a dificuldade 
e/ou sensação de dificuldade da passagem de ali-
mentos ou líquidos da cavidade oral para o estôma-
go. É considerada um sintoma, e não uma doen-
ça.Normalmente decorre de alterações anatômicas 
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ou pelo próprio processo fisiológico da degluti-
ção.Assinale a alternativa que apresenta sintomas 
característicos de disfagia. 
(A) Sensação de “bolo” ou dor na região da hipofa-

ringe e tosse após a ingestão de alimento. 
(B) Respiração oral constante e recusa a mastigar 
alimentos duros. 
(C) Facilidade para deglutir alimentos sólidos ecabe-
ça em hiperextensão durante a deglutição. 
(D) Disfonia crônica e fadiga vocal. 

(E) Obstrução das vias aéreas superiores e globus. 
 
35 - As otoemissões acústicas têm várias aplicações 
clínicas, dentre elas a avaliação auditiva infantil, 

triagem de recém nascidos,etc. Marque a alternativa 
que representa um fator que não impeça ou influen-
cie o registro das emissões: 

(A) Ruído de incubadora. 
(B) Colabamento do meato acústico externo. 
(C) Secreção ou líquido na orelha média. 
(D) Respiração ofegante. 
(E) Neuromaturação do sistema nervoso auditivo 
central. 
 

36 - As causas estruturais e/ou idiopáticas respon-
sáveis pela disfagia mecânica são de origem infla-
matória,traumas, estenoses laringotraqueais, ma-
croglossia,divertículo faringoesofágico, doenças da 
coluna cervical, tumores de cabeça e pescoço, seque 
lasagudas ou tardias do tratamento da radioterapia 

e/ou quimioterapia, sondas nas oenterais e traqueo-
tomia.Dentro das etiologias apresentadas pode-se 
afirmar que: 
(A) a Estenose Laringotraqueal tem como causa 
principal uma infecção fúngica. 
(B) o Divertículo Faringeoesofágico é uma invagina-
ção muscular do cricofaríngeo. 

(C) nas ressecções de língua o tamanho do tumor 
émais significante que o local da lesão. 
(D) as doenças da coluna cervical com compressão 
faríngea e esofágica são comuns em crianças eido-
sos. 
(E) na utilização da Prótese Traqueo esofágicapode-
se verificar presença de tosse, porém não há perda 

de saliva ou alimento ao redor da mesma. 
 

37 - No que se refere à deglutição de neonatos, a 
afirmativa que contempla a Perspectiva Neuro evo-
lutiva Global e Anatômica é: 
(A) A postura do recém-nato logo ao nascer é bas-

tante extensora. 

(B) Até os três meses de idade sua cavidade oral é 
grande em relação ao tamanho da língua. 
(C) A manutenção do queixo em ângulo de 90º com 
o tronco, facilita a sucção. 

(D) As são destinadas a garantir uma melhor estabi-
lidade da mandíbula. 
(E) A respiração do neonato é essencialmente oral. 
 
38 - As dificuldades no processo de aquisição de 
leitura e escrita apresentam muitas variáveis. Quan-

do há compreensão da linguagem preservada e pre-
juízo nas provas de escrita de palavras isoladas 
têm-se um quadro de: 
(A) atraso de linguagem. 

(B) afasia infantil. 
(C) dificuldade de aprendizagem. 
(D) dislexia. 

(E) disortografia 
 
39 - Em um paciente com perda auditiva senso-
rial degrau moderado à direita e perda auditiva 
condutiva de grau leve à esquerda, são espe-
rados os seguintes resultados na pesquisado 
limiar do reflexo acústico: 

(A) Ausência de reflexos acústicos, tanto no modo 
contralateral como ipsilateral. 
(B) Ausência de reflexos contralaterais e presença 
de reflexos ipsilaterais. 
(C) Presença de reflexos contralateral direito eipsila-
teral esquerdo e ausência de reflexos contralateral 

esquerdo e ipsilateral direito.  
(D) Presença de reflexos acústicos, tanto no mo-
docontralateral como ipsilateral. 
(E) Presença de reflexos contralateral esquerdo 
eipsilateral direito e ausência de reflexos contralate-
ral direito e ipsilateral esquerdo. 
 

 
40 - Assinale a alternativa correta, considerando as 
tresfases da degluticao (fase oral, fase faringea e 
fase esofagica), assinale a alternativa correta: 
(A) um bolo alimentar pouco coeso indicada altera-
cao na fasefaringea. 
(B) as fases oral e faringeasao de acao voluntaria, ja 

a fase esofagica ocorre involuntariamente. 
(C) na fase esofagica a laringe sobe e anterioriza 

aepiglote.  
(D) na fase oral os fatores mais importantes sao 
ofuncionamento da esfincter labial e a acao da lin-
gua. 

(E) o acionamento do reflexo de degluticao ocorre 
nafase faringea. 
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