ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
PROCESSO SELETIVO e EMPREGO PÚBLICO
Edital nº 001, de 01 de novembro de 2017.

CARGO: T.M.N.S MÉDICO PEDIATRA
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas .
Anote aqui seu Gabarito.
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04. Sobre o estudo das classes gramaticais, é
correto afirmar que a palavra “porém” (linha
14) exerce a mesma função morfológica que a
seguinte palavra retirada do texto:

a)
b)
c)
d)

“mas” (linha 6)
“o” (linha 8)
“ao” (linha 11)
“agência” (linha 22)

05. Levando-se em consideração os conceitos
de frase, oração e período, assinale o período
composto por exatamente 1 (uma) oração
(trechos adaptados do Texto):

a) Uma rocha espacial de cerca de 5km de

01. “Segundo a Nasa (agência espacial dos
EUA), não há motivo para pânico, porém: é
extremamente improvável que haja qualquer
dano ao nosso planeta com a passagem do
Phaeton.” (linhas 13 a 16). Analisando-se a
partícula “que” destacada no trecho acima,
assinale
a
alternativa
que
preenche
corretamente a lacuna da afirmação:
A partícula “que” em destaque é classificada
morfologicamente como:

a)
b)
c)
d)

Conjunção concessiva.
Conjunção conformativa.
Pronome relativo.
Conjunção integrante.

02. Assinale a alternativa que está acentuada
pela mesma regra gramatical de acentuação
da palavra “observatórios” (linha 19).

a)
b)
c)
d)

“raspão” (linha 2)
“também” (linha 10)
“permitirá” (linha 18)
“agência” (linha 22)

03. “Equivale também à distância do estádio
Mané Garrincha ao Congresso Nacional, em
Brasília (DF).” (linhas 10 a 12). Assinale a
alternativa que apresenta o termo retirado do
trecho responsável por exigir a preposição
sublinhada, devido à sua regência:

a)
b)
c)
d)

“Equivale”
“também”
“distância”
“estádio”

extensão passará ‘de raspão’ na Terra, de
acordo com as proporções espaciais.
(linhas 1 a 3)
b) Pode parecer grande, mas é apenas 26
vezes a distância do nosso planeta para a
Lua. (linhas 6 e 7)
c) Segundo a NASA (agência espacial dos
EUA), não há motivo para pânico, porém:
é extremamente improvável que haja
qualquer dano ao nosso planeta com a
passagem do Phaeton. (linhas 13 a 16)
d) “As imagens serão excelentes para obter
um modelo 3D detalhado" do objeto
espacial, disse a agência espacial em
comunicado. (linhas 20 a 23)
06. “Uma rocha espacial de cerca de 5km de
extensão passará "de raspão" na Terra, de
acordo com as proporções espaciais.” (linhas 1 a
3). Assinale o tempo e o modo verbal nos
quais se encontra o verbo sublinhado:

a)
b)
c)
d)

Presente do Indicativo.
Futuro do Subjuntivo.
Futuro do Presente do Indicativo.
Futuro do Pretérito do Indicativo.

07. “A extensão do objeto é o equivalente a
quase duas vezes o tamanho da Avenida
Paulista, no centro de São Paulo.” (linhas 8 a 10).
Com base nas regras de pontuação, é correto
afirmar que as vírgulas empregadas no trecho
do Texto são para:

a) Separar elementos que exercem a mesma
função sintática.
b) Separar o aposto, ou qualquer elemento
de valor meramente explicativo.
c) Isolar o vocativo.
d) Isolar elementos repetidos.
08. No trecho do Texto “Uma rocha espacial de
cerca de 5km de extensão passará "de raspão"

na Terra, (...)” (linhas 1 e 2), podemos afirmar
que nele não há termo algum classificado
gramaticalmente como:

a)
b)
c)
d)

Preposição.
Verbo.
Substantivo.
Conjunção.

09. “Ela passará no concurso, desde que estude
muito para isso.”. É correto afirmar que o
período classifica-se, sintaticamente, como
oração subordinada adverbial:

a)
b)
c)
d)

Condicional.
Final.
Conformativa.
Concessiva.

10. Analise a frase abaixo e assinale a
alternativa que esteja de acordo com a função
morfológica da partícula “se”:
“Os alunos muito se alegraram com a chegada
do novo professor.”.

a)
b)
c)
d)

Partícula integrante do verbo.
Conjunção subordinativa.
Substantivo.
Partícula expletiva ou de realce.

11. Considere a seguinte situação hipotética:
um criador de peixes possui 320 peixes
distribuídos em 20 aquários totalizando 10 m³
de água. Considerando a mesma proporção, é
correto afirmar que para sua produção
aumentar em uma quantia total de 800 peixes,
em 20 aquários são necessários um total de:

a)
b)
c)
d)

25 litros de água.
250 litros de água.
2500 litros de água.
25000 litros de água.

12. “O par ordenado de números reais é
denotado por (𝑥, 𝑦), sendo que suas
coordenadas reais 𝑥 e 𝑦 são chamadas
respectivamente
de
_____________
e
_____________”.
Completando corretamente as lacunas, temse:
a) Abscissa; ordenada.
b) Ordenada; abscissa.
c) Ordenada; não ordenada.
d) Abscissa; ponto médio.

13. Considerando que 𝒙 ∈ ℝ, 𝒂 ∈ ℝ∗, 𝒃 ∈ ℝ e
𝒄 ∈ ℝ, a função quadrática ou polinomial de
grau 2 é definida como:

a)
b)
c)
d)

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐

14. Em um plano cartesiano tem-se os
seguintes pontos: (-2,4) e (5,0). Com base
nisso, é correto afirmar que a distância entre
esses pontos é de:
a) √61
b) √65
c) √66
d) √70
15. O ponto médio de um segmento de reta
com extremos P1(x1,y1) e P2(x2,y2) é dado pela
fórmula do ponto médio. Com base nisso,
assinale a alternativa correta.
𝑥1 +𝑥2 𝑦1 +𝑦2
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a) 𝑃1 𝑃2 = (
b) 𝑃1 𝑃2 =

c) 𝑃1 𝑃2 =
d) 𝑃1 𝑃2 = (𝑥1 + 𝑥2 , 𝑦1 + 𝑦2 )
16. Assinale a alternativa correta. De
acordo com o art. 13 da Lei Orgânica do
Município
de
Treze
Tílias/SC,
a
administração Pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do
Município, obedece aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
a) os cargos empregos e funções públicas
são acessíveis exclusivamente aos
brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos na legislação vigente e no
edital do certame, e que tenham sido
previamente aprovados em concurso
público ou processo seletivo;
b) a administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;
c) a administração tributária do município,
função essencial ao seu funcionamento,
terá recursos prioritários para a realização
de suas atividades, sendo defesa sua
atuação integrada com as administrações
tributárias da União e do Estado;

d)

os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público, poderão ser
computados e acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores, sob o
mesmo título, ou idêntico fundamento;

17. Nos termos expressos do artigo 29 da Lei
Orgânica do Município de Treze Tílias/SC, os
vereadores são invioláveis, civil e penalmente,
no exercício do mandato e na circunscrição do
Município, por suas opiniões, palavras e votos.
Indique a alternativa incorreta:
a) No caso de prisão em flagrante de
Vereador Municipal, o auto de prisão será
remetido ao juiz competente em até 24
(vinte e quatro) horas, sendo entregue ao
preso a nota de culpa. Ademais, dentro de
48 (quarenta e oito) horas, o citado auto
será encaminhado para a Câmara
Municipal, para que esta, pelos votos da
maioria de seus membros, resolva sobre a
prisão e autorize, ou não, a formação de
culpa.
b) Desde a expedição do diploma, os
membros da Câmara Municipal não
poderão ser presos, salvo em flagrante de
crime inafiançável, nem processados
criminalmente, sem prévia licença da
casa, observado o disposto nº § 2º, do
Art.53, da Constituição Federal.
c) Os vereadores serão submetidos a
julgamento perante o Tribunal de Justiça.
d) Os vereadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas
ou prestadas em razão do exercício do
mandato, nem sobre pessoas que lhe
confiaram
ou
delas
receberam
informações.
18. Acerca do Processo Legislativo
previsto na Lei Orgânica do Município de
Treze Tílias/SC, julgue as assertivas
abaixo:
I-

A Lei Orgânica Municipal poderá ser
emendada mediante proposta de dois
terços, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal, do Prefeito e do Vice;

II- Serão Leis Complementares, dentre
outras previstas em Lei Orgânica, o
Código de Posturas e a Lei Orgânica
instituidora da guarda municipal;

III- São de iniciativa exclusiva do Prefeito,
as leis que disponham sobre matéria
orçamentária, e a que autorize a
abertura de créditos ou conceda auxílio
e subvenções;
IV- O Processo Legislativo Municipal
compreende a elaboração de leis
Complementares, leis Ordinárias, leis
Delegadas,
resoluções,
decretos
Legislativos e projetos parlamentares;
Está(ão) integralmente correta(s):
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I, III e IV;
Apenas as afirmativas II, III e IV;
Apenas a afirmativa III e IV;
Todas as afirmativas.

19. Sobre o processo administrativo
disciplinar previsto na Lei Complementar
nº. 40/2011 (Estatuto dos Servidores
Públicos
da
Administração
direta,
autárquica e fundacional do Município de
Treze Tílias), indique a alternativa
incorreta:
a) O processo administrativo é o instrumento
destinado a apurar a responsabilidade do
servidor por infração praticada no
exercício de suas atribuições ou que
tenha relação com as atribuições do cargo
em que se encontre investido.
b) O processo administrativo disciplinar
desenvolve-se nas seguintes fases:
instauração, instrução e julgamento.
c)

O servidor que responde a processo
administrativo disciplinar somente poderá
ser exonerado a pedido ou aposentado
voluntariamente após a conclusão do
processo e o cumprimento da penalidade
acaso aplicada.

d) O processo administrativo disciplinar
precederá à aplicação das penas de
advertência, suspensão por mais de 15
(quinze) dias, demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo em comissão ou de
função
gratificada,
assegurado
ao
acusado amplo direito de defesa.
20. Acerca da ação disciplinar, nos
termos do art. 197, da Lei Complementar
nº. 40/2011 (Estatuto dos Servidores
Públicos da Administração direta,
autárquica e fundacional do Município

de Treze Tílias), julgue as alternativas
abaixo:
( ) A ação disciplinar prescreverá em 3 (três)
anos, quanto às infrações puníveis com
demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo;

petéquias em palato duro e língua em
framboesa sugerem infecção por:
a)
b)
c)
d)

Staphylococcus aureus.
Micobactéria atípica.
Streptococcus do grupo A.
Streptococcus do grupo B.

( ) A ação disciplinar prescreverá 6 (seis) meses,
quanto à suspensão e destituição de função
gratificada;

23. A presença de linfadenopatia cervical é um
dos cinco critérios diagnósticos da doença de
Kawasaki. Os outros quatro são:

( ) O prazo de prescrição começa a correr da data
em que o fato se tornou conhecido pela
autoridade competente para iniciar o processo
administrativo respectivo;

a) Febre, leucocitose neutrofílica sudorese
noturna
e
hipergamaglobulinemia
policlonal.
b) Conjuntivite bilateral, alterações da
mucosa da orofaringe, eritema ou edema
de extremidades e rash cutâneo
polimórfico.
c) Sudorese
noturna,
artralgias,
hepatoesplenomegalia e náuseas.
d) Rabdomiossarcoma,
leucocitose
eosinofílica, plaquetopenia e pneumonite.

( ) Os prazos de prescrição previstos na lei penal
aplicam-se às infrações disciplinares capituladas
também como crime.
Considerando as proposições acima
como Verdadeira (V) ou Falsa (F), assinale a
alternativa
que
exprime
a
sequência
CORRETA:
a) F, V, F, V.
b) V, F, V, F.
c) F, F, V, V.
d) F, V, F, F.
21. Sobre a Linfadenopatia cervical, considere
os itens a seguir:
I- Linfonodos cervicais palpáveis são
extremamente comuns na infância, presentes em
até 38 a 45% das crianças normais;
II- Linfadenopatia cervical é o termo
coletivo empregado no diagnóstico de linfonodos
cervicais com mais de 5 cm de diâmetro,
independentemente de suas características;
III- Na maioria dos casos, representa
resposta transitória secundária a processo
infeccioso local ou até mesmo generalizado
(sendo denominada de linfadenite);
IV- Ocasionalmente, pode ser evidência
de malignidade, sendo, então, importante o
correto diagnóstico diferencial e terapêutica
específica.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
II e IV, apenas.

22.
Nas
linfadenopatias
cervicais
as
presenças de hiperemia de orofaringe,
exsudato purulento em tonsilas palatinas,

24. A doença de Kikuchi-Fujimoto (ou
linfadenite necrotizante) é uma forma benigna
de linfadenopatia que afeta principalmente
jovens femininas de origem japonesa, cujos
sintomas sistêmicos incluem:
a) Febre, leucocitose neutrofílica sudorese
noturna
e
hipergamaglobulinemia
policlonal.
b) Conjuntivite bilateral, alterações da
mucosa da orofaringe, eritema ou edema
de extremidades e rash cutâneo
polimórfico.
c) Sudorese
noturna,
artralgias,
hepatoesplenomegalia e náuseas.
d) Rabdomiossarcoma,
leucocitose
eosinofílica, plaquetopenia e pneumonite.
25. As hematúrias não glomerulares são
devidas a doenças nefrourológicas e as
entidades mais representativas deste grupo
são as infecções urinárias, as anomalias do
trato urinário, as alterações metabólicas
idiopáticas, especialmente a:
a)
b)
c)
d)

Hiperalbuminúria.
Glicosúria.
Cetonúria.
Hipercalciúria.

26. É uma nefrite hereditária crônica e
progressiva caracterizada por hematúria
microscópica persistente, com episódios
ocasionais de hematúria macroscópica e
progressão para doença renal crônica
terminal:

a)
b)
c)
d)

Síndrome de Alport.
Nefropatia por Imunodepósitos de IgA.
Doença de BERGER.
Cólica nefrética clássica.

27. Analise o trecho e assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna:
A ________ é uma doença rara hereditária
autossômica recessiva e que se caracteriza por
inabilidade no manuseio e transporte renal e
gastrointestinal dos aminoácidos dibásicos:
cistina, lisina, arginina e ornitina. Sua triagem é
feita por meio do teste qualitativo do
nitroprussiato de sódio.
a)
b)
c)
d)

Hiperoxalúria.
Cistinúria.
Hiperfosfatúria.
Hiperuricosúria.

28. A adolescência é comumente dividida em
duas fases distintas. Com relação a essas
fases, considere as características a seguir:
K
X
Y
W
Z

Desenvolver um sistema pessoal de
valores morais.
Aumento da agressividade.
Aumento da capacidade emocional e
intelectual.
Busca por pertencer a um grupo,
tribo.
Estabelecer uma identidade sexual.

São características da segunda fase da
adolescência as apresentadas nos itens:
a)
b)
c)
d)

K, W e Z, apenas.
X e Y, apenas.
X, Y e W, apenas.
K e Z, apenas.

29. Freud classificou o desenvolvimento
psicossexual em cinco fases que para ele,
correspondem a estádios do desenvolvimento
da personalidade. A fase relacionada ao
desenvolvimento das características do
adolescente é denominada fase:
a)
b)
c)
d)

Anal.
Fálica.
Latência.
Genital.

30. O luto pelo corpo infantil perdido através da
mudança biológica que se impõe ao indivíduo
que não poucas vezes tem que sentir suas
mudanças como algo externo, frente ao que se
encontra como expectador impotente do que

ocorre no seu próprio organismo. O luto pelo
papel e identidade infantis, que o obriga a uma
renúncia da dependência e a uma aceitação de
responsabilidades que muitas vezes desconhece,
o luto pelos pais da infância, os quais
persistentemente
tentam
reter
na
sua
personalidade, procurando o refúgio e a proteção
que eles significam.
Sobre o trecho acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas a primeira frase está correta.
Apenas a segunda frase está correta.
As duas frases estão corretas.
As duas frases estão incorretas.

31. Termos como transformação, conflito e
separação são centrais à compreensão dos
processos
desenvolvimentais
da
adolescência. As transformações referem-se
a:
a) Um conjunto de processos que vão da
maturação biológica à adoção de novos
papéis sociais, no curso dos quais o
adolescente ressignifica a si, ao outro e à
realidade.
b) Necessidade premente de diferenciação
sujeito/ outro, que se intensifica no curso
dessa fase da vida.
c) Um processo de paulatino distanciamento
entre os adolescentes e as antigas figuras
de referência, como a família e a escola,
quando eles tendem a privilegiar o
compartilhamento de experiências com os
grupos de companheiro.
d) Efetuar escolhas dentro de seu mundo:
deverá definir suas identidades sexual,
profissional e também ideológica.
32. A principal fonte de infecções pós-natais
do recém-nascido é a mãe. Os sítios mais
comuns a partir dos quais ocorre a
transmissão de micro-organismos são os
tratos:
a)
b)
c)
d)

Gastrintestinal e urinário.
Gastrintestinal e respiratório.
Respiratório e urinário.
Respiratório e tegumentar.

33. A atividade profissional materna pode
facilitar a sua exposição a crianças
infectadas. As infecções infantis por
parvovírus B19 estão associadas a:
a)
b)
c)
d)

Rubéola congênita.
Exantemas súbitos.
Eritema infeccioso ou 5ª moléstia.
Hepatite A e enterovírus.

34. A infecção pelo VHB continua sendo um
problema de saúde pública, mesmo com a
disponibilidade de vacina segura e eficaz para
a prevenção da doença desde 1982.
Recomenda-se que a criança receba a
primeira dose da Vacina contra o VHB:
a)
b)
c)
d)

No primeiro mês de vida.
Aos dois meses de vida.
Aos quatro meses de vida.
Aos seis meses de vida.

35. A zidovudina é a droga de escolha para
profilaxia e prevenção da transmissão do
vírus HIV para os filhos de gestantes
portadoras do vírus. Além das medidas que
devem ser tomadas com a mãe durante a
gestação e o parto, indica-se no nascimento a
administração de xarope VO na dose de:
a) 2 mg/Kg
semanas.
b) 2 mg/Kg
semanas.
c) 5 mg/Kg
semanas.
d) 5 mg/Kg
semanas.

6/6 horas nas primeiras 6

obesidade
e
a
avaliação
por
polissonografia
esclarecerão
o
diagnóstico.
d) Em lactentes as anomalias do arco
aórtico, como anéis vasculares completos
(duplo arco aórtico e arco à direita com
persistência do ducto arterioso) e
incompletos (artéria subclávia direita
anômala, anel da artéria pulmonar e
artéria inominada direita anômala) podem
causar
precocemente
sintomas
obstrutivos,
como estridor,
chiado,
respiração ruidosa, tosse, e dispneia e
cianose nas mamadas.
37. Analise o trecho e assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna:
Os ______ podem desencadear broncoespasmo
em pacientes com hiperresponsividade brônquica
subclínica, ou ainda agravar a asma préexistente, e por isso são contraindicados nesses
pacientes.

8/8 horas nas primeiras 6
6/6 horas nas primeiras 6
8/8 horas nas primeiras 6

36. Considere a alternativa que discorre
corretamente sobre as bronquiolites virais:
a) Infecções pulmonares, como pneumonias,
coqueluche e sarampo, são a maior causa
de bronquiectasias periféricas. Pacientes
com imunodeficiências humorais e fibrose
cística estão particularmente predispostos
ao desenvolvimento desta condição, e na
deficiência de alfa1-antitripsina, além da
própria asma e da sinusopatia crônica há
o
risco
de
surgimento
destas
complicações.
b) Em lactentes as infecções pelo vírus
sincicial respiratório (VSR) e outros, como
influenza, rinovírus, parainfluenza 1 e 3 e
adenovírus 7 e 21, podem causar a
inflamação aguda dos bronquíolos
terminais, que se manifesta inicialmente
com sintomas de vias aéreas superiores
e, após alguns dias, evolui com
acometimento da via aérea inferior, com
dispneia expiratória, tosse, sibilos e, mais
tardiamente, crepitações a ausculta.
c) Pode, eventualmente, causar confusão
com
quadros
de
asma
noturna,
principalmente
na
existência
de
comorbidades como obstrução nasal por
rinite alérgica e atopia. Em geral, a
anamnese detalhada, a presença de

a)
b)
c)
d)

Anti-inflamatórios não esteroidais.
Corticosteróides.
Betabloqueadores.
Hipoglicemiantes orais.

38. Com relação à classificação da gravidade
da asma, presença de sintomas semanais,
despertares noturnos mensais, necessidade
de beta2 para alívio dos sintomas eventual,
limitação das atividades somente nas
exacerbações e VF1 ou PFE > ou igual a 80%
predito classifica a gravidade da asma em:
a)
b)
c)
d)

Intermitente.
Persistente leve.
Persistente moderada.
Persistente grave.

39. Com relação aos níveis de gravidade para
deficiência intelectual considere a alternativa
que discorre sobre características de
deficiência profunda no domínio prático:
a) O indivíduo apresenta compreensão muito
limitada da comunicação simbólica na fala
ou nos gestos. Pode entender algumas
instruções ou gestos simples. Há ampla
expressão dos próprios desejos e
emoções pela comunicação não verbal e
não simbólica.
b) As habilidades conceituais costumam
envolver mais o mundo físico do que os
processos simbólicos. A pessoa pode
usar objetos de maneira direcionada a
metas para o autocuidado, o trabalho e a
recreação.
Algumas
habilidades

visuoespaciais,
como
combinar
e
classificar, baseadas em características
físicas, podem ser adquiridas.
c) O indivíduo necessita de apoio para todas
as
atividades
cotidianas,
inclusive
refeições,
vestir-se,
banhar-se
e
eliminação. Precisa de supervisão em
todos os momentos. Não é capaz de
tomar decisões responsáveis quanto a
seu bem-estar e dos demais.
d) O indivíduo depende de outros para todos
os aspectos do cuidado físico diário,
saúde e segurança, ainda que possa
conseguir participar também de algumas
dessas atividades. Aqueles sem prejuízos
físicos graves podem ajudar em algumas
tarefas diárias de casa, como levar os
pratos para a mesa. Ações simples com
objetos podem constituir a base para a
participação em algumas atividades
profissionais com níveis elevados de
apoio continuado.
40. Característica essencial do transtorno da
fluência com início na infância (gagueira) é:
a) Uma perturbação na fluência normal e no
padrão temporal da fala inapropriada à
idade do indivíduo.
b) Um Bloqueio audível ou silencioso
(pausas preenchidas ou não preenchidas
na fala).
c) Presença de circunlocuções (substituições
de palavras para evitar palavras
problemáticas).
d) O uso de palavras produzidas com
excesso de tensão física.

