
1 

 
 

 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2019 

DATA: 28/04/2019 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3hs00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

A cruz 
 

Carlos Drummond de Andrade 
       

Quase todos carregamos a nossa cruz; 
alguns, além da própria, carregam a cruz dos 
outros. Carregar duas ou três cruzes não é 
empresa superior ____forças do homem. Veem-
se ombros frágeis, quase de vidro, suportando 
enormes madeiros. Parece que há mesmo um 
certo prazer nisso. E orgulho. O ar de sombria 
felicidade com que o homem costuma gemer, 
num encontro de rua: “Pois é isso, lá vou eu 
carregando a minha cruz”. Olha-se para ele, não 
transporta coisa alguma, ou simplesmente 
segura entre dois dedos um pacote minúsculo, 
leve e até gracioso presente para a amada. 
Entretanto, ele garante que sim, e até uma cruz 
bem pesada, não há cruzes leves. Temos de 
acreditar em sua boa-fé, como aliás da de todos 
os presidentes, ministros, governadores e 
prefeitos, que, infalível e confessadamente, 
portam cruzes, e cruzes que eles disputaram, 
cruzes que queriam esquivar-se, mas que eles 
perseguiam tenazmente até alcançá-las e botá-
las ao ombro. O extraordinário, mesmo, o raro, o 
inconcebível é não carregar cruz nenhuma. 

Vejam esse homem. É cearense. Vale 
dizer que nasceu com a cruz do lado, não 
precisou requerê-la. Mudou-se de sua terra, e 
isso significa reforçar o peso da cruz, como 
fazem os exilados. Escolheu uma cidade de São 
Paulo: Itatiba. Fez-se comerciante. A cruz 
pesou-lhe menos. Há, é certo, os impostos, os 
fregueses impontuais, competição, porém não 
resta dúvida que sua cruz se tornou mais 
confortável. Era uma cruz urbana, matriculada 
na Junta Comercial, sem seca nem mandacaru, 
enfim, uma cruz como tantas que carregamos 
sem perceber. Não ficou, porém, satisfeito. E ei-
lo que manda fabricar outra cruz, ampla e bem 
vistosa, e resolve literalmente carregá-la, não 
apenas de sua casa __igreja de Itatiba, mas até 
São Paulo; até o Rio; até o Vaticano. 

Esse homem vai __ Roma de cruz ___ 
costas. Já recebeu __bênção do vigário e será 
alvo de manifestações nas cidades por onde for 
passando. Porque vai ___ pé, ___ boa maneira 
dos peregrinos, senão ___ Itália, pelo menos 
___Guanabara. Aqui tomará o navio, mas a cruz 
será sua companheira ___ bordo, e com ela se 
apresentará ao Papa. 

Cruz de alumínio, direis vós que lestes o 
telegrama de São Paulo. Pesando três quilos, e 
não três arrobas. Sim, não é de cabiúna ou de 
ferro, mas é uma cruz pública, real, escandalosa. 
Cruz de protesto contra as explosões nucleares. 
O cearense assumiu esse pecado do mundo e 
procura resgatá-lo deixando seus negócios, sua 
pacatez itatibana, para afrontar estirões, 
pedestres, fadigas, incompreensões, 
homenagens, fotógrafos, caminhões, chuva, 
calor, vistorias, múltiplas e menores cruzes 
suplementares. A culpa dos grandes pesa muito 
mais de mil vezes três quilos, e não é de 
alumínio, é de lamentos infernais, da ferocidade 
___ velhacaria, mas este cearense a resume 
numa peça maneira, de leve metal, e com isto 
pode suportar todo o peso da iniquidade. É um 
louco, um exibicionista, um fanático, um 
apóstolo, um mistificador, um provocador, um 
propagandista de artigos de alumínio? É um 
homem e expõe a seu modo a miséria de nosso 
tempo. 
 
01 - Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto, na ordem 
em que aparecem: 
a) as, a, à, as, a, à, a, à, a, a, à. 
b) as, à, à, as, à, a, à, a, a, à, a. 
c) às, a, a, às, à, à, a, a, à, à, a. 
d) às, à, a, às, a, a, à, à, à, a, à. 
 
02 - Analise as seguintes afirmações: 
I - É inconcebível, para o autor, que as 
pessoas não tenham nenhuma cruz para 
carregar. 
II- A frase “não há cruzes leves” significa que 
todo problema, por menor que seja, traz 
algum tipo de sofrimento. 
III - A passagem: “o cearense nasceu com 
uma cruz ao lado, não precisou requerê-la” 
mostra que a cruz que ele carrega é maior do 
que a de todas as outras pessoas. 
IV - A nova cruz, a cruz real, que o cearense 
desejou levar até o Vaticano era, 
principalmente, sinal de ambição. 
Estão corretas: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e IV, apenas. 
d) III e IV, apenas. 
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03 - A palavra destacada na frase: “...este 
cearense a resume numa peça maneira, de 
leve metal, e com isto pode suportar todo o 
peso da iniquidade” significa, no contexto: 
a) bondade. 
b) piedade. 
c) injustiça. 
d) benevolência. 
 
04 - Assinale a sequência que completa, 
correta e respectivamente, as seguintes frases, 
tendo em vista as regras de concordância: 
I - ______________-se em ambientes 
insalubres. 
II - Ainda ____________ chegarem seis 
candidatos. 
III - Infelizmente temos motivos 
______________ para não acreditar em você.      
IV - A atriz deverá receber o Oscar, 
__________________ sua excelente atuação 
no filme. 
V - Os móveis, os alimentos, as roupas, os 
documentos, tudo _____________ na 
enchente. 
a) Trabalha, faltam, bastante, haja visto, 
desapareceram.  
b) Trabalha, falta, bastantes, haja vista, 
desapareceu.  
c) Trabalham, falta, bastante, haja visto, 
desapareceram.  
d) Trabalham, faltam, bastantes, haja vista, 
desapareceu.  
 
05 - A pontuação está correta na frase da 
alternativa:  
a) A cor azul transmite ideia de seriedade e 
credibilidade e é usada em anúncios de serviços 
e produtos, com o objetivo de demonstrar 
confiança.  
b) De acordos com publicitários famosos a cor, é 
um recurso importante, para a divulgação de um 
produto. 
c) A cor verde é utilizada normalmente, em 
anúncios de produtos naturais, ou relacionados a 
plantas. 
d) A cor amarela dá ideia de iluminação porém, 
deve-se evitar seu uso em excesso, por dispersar 
a atenção. 

 
MATEMÁTICA 

 
06 - Marcelo fará um empréstimo de R$ 
1.600,00, para ser pago em um semestre, 

sabendo que a taxa mensal imposta pelo 
banco é de 1,8% e que as prestações têm igual 
valor, é possível afirmar que o valor de uma 
das prestações será, aproximadamente: 
a) R$ 183,60. 
b) R$ 295,46. 
c) R$ 372,49. 
d) R$ 1.581,88. 
 
07 - Em relação à progressão aritmética (PA) 
(8, 12, 16...), é correto afirmar que: 
a) O seu décimo quinto desta PA será 128. 
b) O seu décimo quinto desta PA será 256. 
c) O seu vigésimo quinto desta PA será 104. 
d) O seu vigésimo quinto desta PA será 108. 
 
08 - Renata recortou um pequeno 
quadradinho com 3 cm de lado de uma folha 
de papel retangular, com dimensões de 12 cm 
e 7cm. Sabendo que não houve nenhum outro 
corte na folha, pode-se afirmar que o 
quadrado da quinta parte da área restante da 
folha após o corte é: 
a) 62 cm². 
b) 225 cm². 
c) 315 cm². 
d) 926 cm². 
 
09 - Brenda é voluntaria de um lanche 
comunitário. Ela ficou responsável pela 
preparação do suco que será servido junto 
com a refeição. Serão distribuídas 30 
refeições, e cada refeição será acompanhada 
de um copo de suco, de formato cilíndrico, 
cheio até a metade. É correto afirmar que 
Brenda preparará: Considere . 

 
a) 6,750 litros de suco. 
b) 67,5 litros de suco. 
c) 13,5 litros de suco. 
d) 3,375 litros de suco. 
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10 - A área de um retângulo é 32 m², sabe-se 

que o maior lado mede  da medida da área, 

o menor lado medirá: 
a) 4 metros. 
b) 6 metros. 
c) 8 metros. 
d) 10 metros. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11 - Assinale o nome da empresa aérea cujo 
nome está associado aos fatos abaixo: 
� Aprovou seu processo de Recuperação 
Judicial em abril deste ano. 
� Desativou várias linhas internacionais 
que operava. 
� Não estava pagando as taxas 
aeroportuárias com regularidade. 
� Opera diversas linhas aéreas no Brasil. 
� Teve que devolver algumas aeronaves 
devido à inadimplência. 
a) Avianca. 
b) Azul. 
c) Latan. 
d) Total. 
 
12 - Em sete de setembro de 1922, durante as 
comemorações do Centenário da 
Independência do Brasil, ocorreu também à 
primeira transmissão de rádio em nosso país, 
um transmissor foi improvisado no morro do 
corcovado e menos de 100 aparelhos de rádio 
puderam ouvir a transmissão. Nesta época o 
Rio de Janeiro era: 
a) Capital do Brasil e do Estado do Rio de 
Janeiro. 
b) Capital do Estado do Rio de Janeiro. 
c) Capital do País. 
d) Distrito Federal e distrito do Estado do Rio de 
Janeiro. 
 
13 - PIB per capta é o Produto Interno Bruto 
de um país, estado ou município, dividido 
pela população. No caso específico de 
Campina do Simão, o PIB per capta 
informado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) está na casa 
de R$ 20.320,00. Esse valor indica que nosso 
município, quando comparado a outros de 
nosso estado, está: 
a) Entre os 100 municípios com melhor PIB per 
capta do Paraná. 

b) Entre os 100 e 200 municípios com melhor 
PIB per capta do Paraná. 
c) Entre os 200 e 300 municípios com melhor 
PIB per capta do Paraná. 
d) Entre os 300 e 399 municípios com melhor 
PIB per capta do Paraná. 
 
14 - Primeira capital brasileira a banir 
através de lei a distribuição de canudos 
plásticos em quiosques, bares e restaurantes: 
a) Florianópolis – SC. 
b) Rio de Janeiro – RJ. 
c) São Paulo – SP. 
d) Vitória – ES. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
15 - Assinale (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas: 
( ) A disfagia orofaríngea é um sintoma 
de doença de base, que pode acometer parte 
do trato digestivo, desde a boca até o 
estômago. 
( ) Um dos objetivos da avaliação 
fonoaudiológica nos casos de disfagia é 
avaliar a possibilidade de via oral segura, 
considerando consistência, volume e 
manobra. 
( ) Um dos exames complementares na 
avaliação da deglutição é a videofluoroscopia 
, mas sua desvantagem é que não visualiza  a 
fase oral da deglutição, nem a transição 
faringoesofágica. 
( ) A voz molhada após a deglutição é 
um sinal sugestivo de penetração e/ou 
aspiração. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V, V, F, V. 
b) V, V, V, V. 
c) F, V, F, V 
d) V, F, F, F. 
 
16 - A fissura palatina acarreta uma 
diversidade de transtornos orgânicos, 
funcionais e estéticos que interferem 
intensamente na vida dos indivíduos. Assinale 
a alternativa INCORRETA: 
a) Quanto à articulação, encontramos os 
distúrbios articulatórios compensatórios (DAC), 
como o golpe de glote e a fricativa faríngea, que 
são utilizados como estratégia para compensar a 
falta de pressão intra-oral. 
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b) No que se refere à ressonância, a 
hipernasalidade associada ao escape nasal e à 
fraca pressão intra-oral em fonemas oclusivos e 
fricativos, está presente em todos os indivíduos 
com disfunção velofaríngea (DVF). 
c) A disfunção velofaríngea (DVF) não necessita 
de correção cirúrgica. O tratamento indicado é a 
fonoterapia. 
d) A reabilitação nos casos de fissura requer um 
tratamento interdisciplinar especializado, 
envolvendo diversos profissionais da saúde. 
 
17 - A respiração exerce forte efeito sobre o 
sistema estomatognático. Quando esta se dá 
pela via aérea nasal, propicia condições 
favoráveis para o crescimento e 
desenvolvimento dos tecidos duros e moles. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) No indivíduo respirador bucal, a língua fica 
contida na cavidade bucal propriamente dita e, 
devido ao contato com o palato, realiza uma 
função expansora sobre a maxila, que se 
equilibra com as forças restritivas do músculo 
bucinador. 
b) O indivíduo respirador bucal, por não utilizar 
a cavidade nasal ou por fazê-lo de modo 
ineficiente pode apresentar atrofia das narinas. 
c) Para a passagem do ar pela cavidade nasal, 
será necessário o aumento do espaço funcional 
interoclusal, que é obtido pelo abaixamento 
mandibular e extensão da cabeça, o que 
prejudicará o campo visual e, como 
compensação, haverá a flexão cervical. 
d) Uma das características físicas do indivíduo 
respirador nasal é a língua abaixada e protruída. 
 
18 - “Os primeiros anos de vida da criança 
são determinantes para o desenvolvimento 
adequado da linguagem. Em ambiente 
comunicativo e a partir da interação com a 
família, a criança adquire as bases para um 
desenvolvimento sadio da linguagem, no que 
diz respeito a sua forma, conteúdo e uso.” 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Aos cinco anos a criança assimila as 
principais regras gramaticais e está pronta, 
linguisticamente, para se comunicar como um 
adulto e iniciar o aprendizado formal da 
linguagem escrita. 
b) Dos doze aos dezoito meses é esperado que a 
criança comece a dizer as primeiras palavras 
com significado. Ex: mamá, papá. 

c) De três a quatro anos é esperado que a criança 
utilize frases de três a quatro palavras. 
d) Durante o desenvolvimento da fala a criança 
adquire o inventário fonético experimentando 
diversos processos fonológicos, sendo que aos 
dois anos de idade é esperada a superação do 
processo de simplificação de líquidas. 
 
19 - Assinale (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas: 
( ) As cartilagens aritenóideas são um 
par de pequenas cartilagens móveis, 
consideradas a unidade funcional da laringe. 
( ) A ação principal do músculo 
tireoaritenóideo (TA) é abduzir, elevar e 
alongar as pregas vocais. 
( ) O músculo cricoaritenóideo lateral 
(CAL) é um músculo par e constitui-se no 
único músculo abdutor das pregas vocais, 
permitindo a respiração. 
( ) O músculo cricotireóideo (CT) é o 
maior músculo intrínseco da laringe e sua 
contração produz elevação da freqüência, ou 
seja, sons mais agudos. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V, F, F, V. 
b) V, V, F, F 
c) F, V, F, F. 
d) F, F, V, V. 
 
20 - A técnica de esforço é conhecida como 
técnica de empuxo e consiste na realização de 
movimentos de esforço, principalmente de 
braços, simultâneos à fonação. Assinale a 
alternativa que NÃO corresponde a uma das 
principais aplicações desta técnica: 
a) Hipernasalidade. 
b) Paralisia unilateral de prega vocal. 
c) Grandes fendas glóticas. 
d) Disfonia por tensão muscular. 
 
21 - Sobre a paralisia do nervo laríngeo 
inferior unilateral é CORRETO afirmar que: 
a) Lesões deste nervo são raras em razão de seu 
trajeto mais profundo, porém quando ocorrem, a 
limitação vocal é irreversível. 
b) Os sinais e sintomas variam de acordo com a 
posição da prega vocal paralisada, podendo 
haver maior ou menor grau de soprosidade, 
rouquidão e diplofonia.  
c) Ocorre a paralisia de ambas as pregas vocais, 
com fenda glótica variando de severa a ausente, 
com ou sem participação supraglótica. 
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d) Os resultados da fonoterapia não são 
satisfatórios. 
 
22 - “No reconhecimento de palavras, o item 
apresentado visualmente, ativa as unidades 
de reconhecimento ortográfico e as unidades 
de reconhecimento fonológico e semântico, as 
quais trabalharão em conjunto para a 
decodificação das palavras.” O processador 
que representa o conhecimento visual das 
palavras escritas, onde as letras são 
representadas por meio de feixes de traços 
visuais interconectados e as palavras são 
representadas por sequências de letras 
interconectadas é chamado de: 
a) Processador fonológico. 
b) Processador semântico. 
c) Processador ortográfico. 
d) Processador contextual. 
 
23 - Disartria associada a um dano nos 
neurônios motores superiores, caracterizada 
por uma lentidão, arrastamento e um 
movimento forçado e elaborado da fala que é 
produzida com esforço, na qual a paralisia 
pseudobulbar está associada é chamada de: 
a) Disartria flácida. 
b) Disartria espástica. 
c) Disartria hipocinética. 
d) Disartria atáxica. 
 
24 - Sobre o complexo olivar superior é 
CORRETO afirmar que: 
a) É um conjunto de núcleos na ponte, que 
recebe impulsos auditivos dos núcleos cocleares 
ipsi e contralaterais. 
b) É a única estrutura do tronco encefálico com 
informação auditiva ipsilateral, originada pelo 
nervo auditivo. 
c) É a maior e a mais identificável estrutura do 
tronco encefálico, com duas maiores divisões: o 
núcleo central e o núcleo pericentral. 
d) O sistema auditivo ascendente continua da 
região do tálamo para o córtex cerebral por meio 
dos neurônios que se originam no complexo 
olivar superior e se irradiam para as áreas 
auditivas do cérebro. 
 
25 - Assinale (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas: 
( ) O sistema de frequência modulada 
(sistema FM) é utilizado como complemento 
da adaptação do aparelho de amplificação 

sonora individual (AASI) e/ ou implante 
coclear (IC) para melhorar a compreensão do 
sinal em ambientes ruidosos, reverberantes e 
quando a fonte sonora está distante. 
( ) O sistema FM é um microfone sem 
fio e, portanto, consiste de duas partes: 
transmissor e receptor. 
( ) O uso de auxiliares auditivos, como o 
sistema FM, no processo de habilitação ou 
reabilitação do deficiente auditivo é muito 
importante pois estudos descrevem a 
influência negativa do ruído para a 
compreensão de fala no processo de aquisição 
de linguagem e no desempenho escolar de 
ouvintes e de deficientes auditivos. 
( ) Para a adaptação do sistema FM no 
AASI é importante a avaliação do 
fonoaudiólogo quanto às características 
técnicas. Para que o AASI seja compatível é 
necessário um destes recursos: entrada direta 
de áudio, bobina telefônica ou conectividade 
digital sem fio disponível em alguns AASI. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) F, V, F, V. 
b) V, F, V, V. 
c) V, V, V, V. 
d) V, V, V, F. 
 
26 - Sobre a avaliação auditiva na criança, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A bateria de testes utilizada na avaliação 
audiológica infantil depende não só da idade da 
criança, mas também do seu desenvolvimento 
neuropsicomotor. 
b) A audiometria de reforço visual (VRA) deve 
ser realizada em crianças a partir de 6 meses de 
idade, em que o comportamento condicionado é 
o reflexo de orientação, ou seja, virar a cabeça 
em direção ao som. Este comportamento 
auditivo é reforçado por meio de estímulos 
visuais. 
c) A audiometria de observação comportamental 
(BOA) não permite determinar o limiar auditivo 
do bebê, sendo realizada para distinguir a 
normalidade da presença de deficiência auditiva 
e, consequentemente, a maturação do sistema 
nervoso auditivo central. 
d) Não é realizado o Teste de reconhecimento de 
fala em crianças menores de dois anos. 
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27 - Ao comparar o limiar do reflexo acústico 
com os limiares obtidos na audiometria tonal, 
em um paciente com perda auditiva 
neurossensorial, observou-se uma diferença 
de 40 dB. Esse comportamento auditivo é 
chamado de: 
a) admitância. 
b) recrutamento. 
c) impedância. 
d) complacência. 
 
28 - “A avaliação do processamento auditivo 
possibilita compreender a função auditiva e 
sua relação com a comunicação, sendo 
realizada por meio de testes auditivos 
comportamentais especiais que visam avaliar 
o desempenho auditivo do indivíduo em 
situações próximas às vivenciadas no 
cotidiano.” Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a uma categoria de testes da 
avaliação do Processamento Auditivo 
Central: 
a) Testes de resolução temporal. 
b) Testes dicóticos. 
c) Testes monoaurais de baixa redundância. 
d) Testes de média latência. 
 
29 - Sobre o Potencial Evocado Auditivo de 
Tronco Encefálico (PEATE) é CORRETO 
afirmar que: 
a) A finalidade da pesquisa da integridade da via 
auditiva é verificar a condução do estímulo 
acústico, desde o nervo coclear até a região do 
tronco encefálico, com o intuito de identificar 
possível lesão ou disfunção no sistema nervoso 
auditivo central. 
b) Nas perdas auditivas condutivas, a pesquisa 
do PEATE em forte intensidade revela um 
aumento dos intervalos interpicos I-III e I-V. 
c) A pesquisa do limiar eletrofisiológico com o 
uso do estímulo clique permite identificar o grau 
da perda auditiva em todas as frequências. 
d) Nas perdas auditiva neurossensoriais de grau 
leve, de origem coclear, ocorre um atraso nas 
latências absolutas das ondas I, III e V, estando 
os interpicos I-III e I-V normais. 
 
30 - Em relação à evolução da brincadeira 
simbólica, todas as alternativas estão 
corretas, EXCETO: 
a) A brincadeira simbólica torna-se 
verdadeiramente representativa quando a criança 

começa a usar substitutos simbólicos que podem 
corresponder a objetos, gestos e palavras.  
b) As condutas simbólicas dizem respeito ao uso 
convencional dos objetos, aos esquemas 
simbólicos e ao esboço de aplicação de ações em 
outros. 
c) Por volta do início do segundo ano de vida da 
criança, surge uma tendência para usar os 
objetos de forma convencional. 
d) O esquema simbólico corresponde à 
reprodução fictícia, pela criança, daquelas ações 
rotineiras de sua vida. 


