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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior



UFG/CS                                                                                  CONCURSO PÚBLICO                                                   PREF. MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um primeiro momento, a inserção do fonoaudiólogo na
escola foi entendida como a admissão de um profissional
que domina um conjunto de técnicas para auxiliar as crian-
ças especiais a ingressarem na escola regular.  No atual
momento, a compreensão é de que cabe ao fonoaudiólogo

(A) desenvolver ações que auxiliem o ambiente escolar a
tornar-se preparado para atender a todas as deman-
das escolares. 

(B) participar do planejamento, desenvolvimento e execu-
ção de programas educacionais e fonoaudiológicos. 

(C) elaborar planos de curso de capacitação e assesso-
rar alunos e atividades que podem ser realizadas por
meio de esclarecimentos, palestras e orientação. 

(D) realizar orientações quanto ao uso do material esco-
lar, bem como quanto ao uso da linguagem e da mo-
tricidade oral. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas análises relacionais, durante avaliação da capacidade
de produção do som da fala, a distorção na qual a criança
faz rotacismo anterior (bilabial e lateral), nas líquidas não
laterais, denomina-se: 

(A) ceceio interdental anterior. 

(B) ceceio dental anterior. 

(C) ceceio posterior. 

(D) ceceio palatal. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O nível  de análise fonética e fonológica dos transtornos
dos sons da fala considerado o mais rudimentar é o 

(A) dos traços. 

(B) dos sons. 

(C) das sílabas. 

(D) das palavras. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os aspectos pragmáticos da linguagem têm três funções
principais. São elas: 

(A) sintática, morfológica e fonológica. 

(B) regulatória, social e de atenção conjunta. 

(C) sintática, morfológica e de atenção conjunta. 

(D) regulatória, fonológica e social.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as características gerais dos atrasos ou distúrbios
específicos de linguagem, encontram-se as formas de in-
teração com o objeto, as habilidades de interação social,
os níveis de desenvolvimento da comunicação e a 

(A) repetição. 

(B) imitação. 

(C) lalação. 

(D) assimilação. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos processos fonológicos, a plosivização faz parte 

(A) da estrutura silábica. 

(B) dos processos de harmonia. 

(C) da substituição. 

(D) da idiossincrasia. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao final do quarto mês, o lactente é capaz de controlar a
cabeça na posição sentada, elevar a cabeça, quando em
posição supino, e também de 

(A) utilizar ambas as mãos para brincar. 

(B) passar de prono para supino. 

(C) virar-se em direção a um ruído. 

(D) sentar-se sem auxílio. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao tipo de alteração do tônus, a paralisia cerebral
é classificada em:

(A) diplegia, hemiplegia e tetraplegia. 

(B) diplegia, hemiplegia e discinética. 

(C) espástica, atáxica e discinética. 

(D) espástica, atáxica e tetraplegia. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As diferentes classificações da paralisia cerebral têm em
comum as alterações sensório-motoras, comumente rela-
cionadas a convulsões e a distúrbios 

(A) atáxicos, perceptivos e de prematuridade. 

(B) atáxicos, auditivos e de prematuridade. 

(C) visuais, perceptivos e atáxicos.  

(D) visuais, auditivos e perceptivos. 

conhecimentos_específicos_fonoaudiológa
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dos tipos de memória, a que pode ser subdividida em me-
mória semântica e episódica é a 

(A) de trabalho. 

(B) sensorial. 

(C) de procedimento. 

(D) declarativa. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na doença de Alzheimer, os primeiros sintomas estão rela-
cionados à progressiva dificuldade de memória recente e à
alteração 

(A) da semântica. 

(B) do comportamento. 

(C) do sono. 

(D) da autonomia. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a patologia intercorrente que mais causa morte em
pacientes com doença de Alzheimer? 

(A) Distúrbio gastrointestinal 

(B) Pneumonia 

(C) Tuberculose 

(D) Distúrbio circulatório 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Várias modificações anatômicas e fisiológicas decorrentes
do envelhecimento acarretam uma deglutição menos efici-
ente. A alteração que apresenta perda de elasticidade e
menor  lubrificação,  levando  a  um  aumento  do  esforço
muscular  e  prolongamento  do  tempo  de  deglutição,  diz
respeito 

(A) à mucosa oral. 

(B) à língua. 

(C) aos músculos mastigatórios.

(D) aos dentes. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a fase oral da deglutição, há uma sequência bem
definida  de  organização  osteomusculoarticular,  que  dá
base estrutural à dinâmica e resistência às paredes da ca-
vidade oral,  língua e dentes.  Essa importante sequência
ocorre na seguinte ordem:

(A) qualificação, preparo, organização e ejeção oral. 

(B) organização, ejeção oral, preparo e qualificação. 

(C) preparo, qualificação, organização e ejeção oral. 

(D) ejeção oral, preparo, organização e qualificação. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os três principais pares cranianos envolvidos no estágio
de qualificação da fase oral da deglutição são: 

(A) trigêmeo, facial e glossofaríngeo. 

(B) olfatório, acessório e hipoglosso. 

(C) trigêmeo, olfatório e acessório. 

(D) facial, glossofaríngeo e hipoglosso. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tronco cerebral é responsável pela atividade reflexa da
seguinte fase da deglutição: 

(A) oral. 

(B) orofaríngea. 

(C) faríngea. 

(D) esofágica. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No momento da ejeção do bolo alimentar, a língua se alar-
ga, deprime-se medialmente e apoia seu ápice no trígono
dos 

(A) caninos. 

(B) pré-molares. 

(C) molares. 

(D) incisivos. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que par craniano é o responsável pela mediação do fe-
chamento da rima glótica que se instala reflexa e concomi-
tante à apneia da deglutição? 

(A) V – Trigêmeo 

(B) VI - Abducente 

(C) IX – Glossofaríngeo 

(D) X – Vago 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O palato mole é uma estrutura musculofibrosa que, a partir
do plano ósseo, separa as cavidades nasal e oral e se pro-
jeta como septo transverso no interior da luz faríngea, divi-
dindo-a 

(A) morfológica e funcionalmente. 

(B) morfológica e anatomicamente. 

(C) anatômica e histologicamente. 

(D) funcional e histologicamente. 

conhecimentos_específicos_fonoaudiológa
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dinâmica da deglutição imprime à epiglote uma sequên-
cia de movimentos. Qual é a quantidade desses movimen-
tos? 

(A) Dois 

(B) Três 

(C) Quatro 

(D) Cinco 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O segmento distal da faringe que se localiza atrás e par-
cialmente ao redor da laringe é 

(A) o ádito laríngeo. 

(B) a tonsila faríngea. 

(C) a laringofaringe. 

(D) a faringoesôfago.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sialoestase, sialorreia, penetração, aspiração, desnutrição,
pneumonias e não raro morte são constantemente relacio-
nadas à 

(A) distrofia. 

(B) disfagia. 

(C) distonia. 

(D) dispepsia. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além de diastemas e ceceio, alterações no freio labial po-
dem causar comprometimento nos pontos de articulação
dos fonemas 

(A) bilabiais. 

(B) fricativos. 

(C) vibrantes. 

(D) linguodentais. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o tipo facial no qual a musculatura se apresenta for-
te, especialmente o masseter, que é encurtado e hipertôni-
co? 

(A) Leptofacial 

(B) Dolicofacial 

(C) Mesiofacial

(D) Braquifacial 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No paciente portador da síndrome do respirador bucal, é
comum encontrar:

(A) hiperplasia dos tecidos linfoides ao redor da tuba au-
ditiva, podendo obstruí-la e contribuir para perda au-
ditiva. 

(B) lábio superior hipertônico, alargado e elevado com al-
teração, decorrente da irrigação sanguínea e gengiva
hipotrófica. 

(C) postura corporal  anormal,  mas boa postura dos ór-
gãos fonoarticulatórios. 

(D) aumento das infecções próprias do aparelho gastroin-
testinal. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A má oclusão pode levar à ruptura do mecanismo sinérgi-
co da deglutição. Dos tipos de deglutição alterada, asso-
ciada à má oclusão, aquele em que a língua se situa em
posição baixa na boca e promove a protrusão na degluti-
ção, é a 

(A) alteração adaptativa. 

(B) alteração habitual. 

(C) alteração associada.

(D) alteração transitória. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A habilidade auditiva na qual o sujeito identifica sons de
fala no silêncio é conhecida como 

(A) figura-fundo para sons verbais. 

(B) reconhecimento de fala. 

(C) figura-fundo para sons não verbais. 

(D) reconhecimento simples. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dos transtornos do processamento auditivo central, aquele
em que o sujeito apresenta alteração na análise e síntese
fonêmica,  contribuindo  para  uma  dificuldade  quanto  ao
aprendizado acústico dos sons da língua, é o déficit gnósico

(A) acústico. 

(B) sequencial. 

(C) auditivo. 

(D) não verbal. 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para que ocorra a fonação, é necessário que um dos mús-
culos laríngeos reduza sua atividade bilateralmente. Que
músculo é esse? 

(A) Cricoaritenoide lateral

(B) Tireoaritenoide 

(C) Cricoaritenoide posterior 

(D) Aritenoideo 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a qualidade vocal com a qual o paciente apresenta
ruído de fundo audível à fonação e cujo correlato fisiológi-
co mais frequente é a presença de fenda glótica? 

(A) Rouquidão 

(B) Aspereza 

(C) Diplofonia 

(D) Soprosidade 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Método Lee Silverman de tratamento vocal é destinado
a corrigir alterações vocais decorrentes da seguinte doen-
ça neurológica: 

(A) Alzheimer. 

(B) mistenia Gravis. 

(C) Parkinson. 

(D) esclerose múltipla. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que tipo de mastigação pode ser encontrada no sujeito
portador de má oclusão classe III de Angle? 

(A) Unilateral  

(B) Bilateral simultâneo 

(C) Rápida 

(D) Sem vedamento labial 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São definidos como exercícios isométricos aqueles em que
se desenvolve uma tensão que 

(A) leva a movimento corporal. 

(B) não leva a movimento corporal. 

(C) modifica o tamanho da fibra muscular. 

(D) não modifica o tamanho da fibra muscular. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O modelo de produção da fala proposto por Levelt (1989)
tem auxiliado os especialistas da área da gagueira a com-
preender como a cadeia da fala é gerada. Nesse modelo,
a fala pode ser entendida por meio de quantas etapas? 

(A) Duas 

(B) Três 

(C) Quatro 

(D) Cinco 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Originam-se da bainha neurilemal, bainha de Schwan e do
VIII par craniano. Acometem mais o sexo feminino; em 95%
dos  casos  é  unilateral;  há  perda  auditiva  precedida  ou
acompanhada de zumbido, pode ainda apresentar tonturas,
sensação de pressão ou plenitude na orelha, além de sinto-
mas labirínticos. Essas são características de 

(A) neurinoma do acústico. 

(B) glômus jugular. 

(C) ototoxidade adquirida. 

(D) trauma acústico. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma massa cística que pode ocorrer dentro da orelha
média e de outras áreas pneumatizadas do osso temporal:
desenvolve-se como uma complicação de infecção crônica
ou recorrente da orelha média, geralmente acompanhada
por retração ou perfuração da membrana timpânica. O pa-
drão audiológico geral  tem perda auditiva condutiva pro-
gressiva, com grau variável, dependendo da localização e
do tamanho da massa. Essa é uma descrição de 

(A) otite crônica supurativa. 

(B) otite média serosa. 

(C) colesteatoma. 

(D) doença de Menière.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trata-se de um teste baseado na obtenção e no registro
de uma atividade eletrofisiológica do sistema auditivo até o
nível do tronco encefálico, em resposta a uma estimulação
acústica. Esse teste é o 

(A) SISI. 

(B) de Lombard. 

(C) PEATE. 

(D) de Stenger. 
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo evolutivo da audição na criança normal pode
ser observado por meio de pistas. O bebê responde ao
som chorando ou com o reflexo de Moro; com quatro me-
ses, vira a cabeça à procura de sons e vozes. Com qual
idade aproximadamente a criança começa a compreender
os sons ouvidos? 

(A) Seis meses 

(B) Sete meses 

(C) Oito meses 

(D) Nove meses  

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à classificação das fissuras labiopalatinas, aquelas
que afetam desde o lábio até a úvula e costumam ser con-
sideradas como as mais graves, podendo ocorrer de forma
unilateral ou bilateral, são as denominadas 

(A) transforame incisivo. 

(B) pós-forame incisivo. 

(C) pré-forame incisivo bilateral. 

(D) pré-forame incisivo mediana. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mecanismo de sucção, deglutição e respiração torna-se
coordenado por volta de qual semana de idade gestacio-
nal? 

(A) Da 30ª à 32ª.

(B) Da 32ª à 34ª.

(C) Da 33ª à 35ª.

(D) Da 34ª à 36ª.
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