0309 – FONOAUDIÓLOGO
PORTUGUÊS
QUESTÃO 01

A crase é um fenômeno que ocorre quando há a junção de duas letras iguais (a+a). Sobre o uso desse recurso
apresentado no texto em questão é correto afirmar:
A) Está correto, pois o verbo amor exige a preposição a;
B) Está incorreto, já que nesse contexto, amor é substantivo, e não verbo;
C) Está incorreto, pois profissão é uma palavra masculina;
D) Está correto porque um termo exige preposição a e o outro aceita o artigo a;
E) Está incorreto por causa da não concordância com a palavra amor.
TEXTO PARA AS QUESTÕES 02 E 03
O professor diz ao aluno:
– Vou lhe fazer uma última pergunta. Se você souber, eu lhe dou 10. Quantos pelos tem o rabo de um cavalo?
– Trinta mil, quinhentos e oitenta e três.
– E como você sabe?
– Desculpe, professor, mas essa já é outra pergunta...

ANÍBAL LÍVTIN. PIADAS DE ESCOLA. COTIA: VERGARA & RIBA EDITORAS, 2007. P.37.

QUESTÃO 02
De acordo com a morfologia, vertente gramatical que estuda as classes de palavras, julgue as afirmações a seguir:
I. Há no texto exemplos dos três tipos de pronomes pessoais (reto, oblíquo, de tratamento);
II. Ao responder a primeira pergunta do professor, o aluno utiliza um numeral ordinal;
III. As palavras que antecedem os termos professor (linha 1) e cavalo são, respectivamente artigos definido e indefinido.
Estão corretas:
A) Apenas II e III;
B) Apenas I e II;
C) Apenas I e III;
D) Apenas III;
E) Todas.
QUESTÃO 03
O Novo acordo da Língua Portuguesa, em vigor desde 2008, visa estreitar a correspondência ortográfica entre os países
que utilizam a língua. A palavra pelos, presente na piada, é um exemplo de uma dessas modificações, pois
A) Não recebe mais o acento diferencial, dessa forma o significado da palavra é estabelecido no contexto;
B) Não recebe mais o acento porque é uma palavra oxítona composta por ditongo aberto;
C) Não recebe mais o acento, que era agudo e a diferenciava da contração;
D) Não recebe mais o acento diferencial, sendo assim, o sentido dessa palavra é sempre o mesmo;
E) Não recebe mais o acento circunflexo, que causava dúvidas na escrita dessa palavra.
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QUESTÃO 04
Leia a tira:

O humor da tira é baseado principalmente:
A) Na característica polissêmica da palavra siga;
B) Na característica ambígua da palavra siga;
C) Na utilização das palavras médico e doutor, entendida por todos como sinônimas;
D) Na utilização das palavras médico e doutor, que são homônimas;
E) Na garantia que o médico dá e que, na realidade, não se cumpre.
TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 E 06
CONFLITOS
Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se trata do conflito que
sempre existiu entre velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez
é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um mal-entendido.
Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo podem esperar do
mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são necessariamente felizes porque chegaram lá.
Acontece que nem os filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente realizados. Os filhos
reclamam das cobranças paternas. Os pais acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da
comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o
equívoco. Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos
têm a vida toda pela frente deles. O amor nunca será a soma de iguais.

Carlos Heitor Cony

QUESTÃO 05
A Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a
relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado
completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. A sintaxe é um instrumento
essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações.
A única alternativa que traz uma afirmação falsa de acordo com as regras sintáticas é:
A) No trecho “nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.”, a conjunção
coordenativa que inicia o período indica adição;
B) No período “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações.”, o termo destacado
funciona como oração subordinada adjetiva restritiva;
C) “A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é
apenas um mal-entendido.” é um exemplo de período composto por coordenação e subordinação;
D) Na oração “Os filhos reclamam das cobranças paternas”, os termos destacados são acessórios;
E) “O amor nunca será a soma de iguais.” É um período composto por coordenação.
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QUESTÃO 06
Os gêneros narrativos surgiram com a função de narrar
fatos, como uma variação do gênero épico, que existe
desde a antiguidade clássica. Porém, eles não são todos
iguais, a partir de suas características podemos afirmar
que o texto Conflitos encaixa-se no gênero:
A) Carta;
B) Crônica;
C) Depoimento;
D) Conto;
E) Novela.

QUESTÃO 08
Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem
fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é
parte importante da cultura brasileira. É verdade. Os
cadernos de receita são registros culturais. Primeiro,
porque resgatam antigas tradições, seja familiares ou
étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava
em determinada região. E ainda servem como passagem
do tempo, chaves para alcançarmos memórias
emocionais que a gente nem sabia que tinha (se você
lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você
sabe do que eu estou falando).
(http://vidasimples.abril.com.br/)

QUESTÃO 07
Observe o anúncio:

De acordo com os padrões de coesão e coerência
textuais, que juntos dão sentido ao texto, a única
alternativa incorreta é:
A) O termo além disso é utilizado para dar progressão
ao texto, introduzindo uma informação nova;
B) A utilização da palavra primeiro indica que o autor se
propõe a listar informações;
C) A expressão e ainda funciona como elo de coesão
entre a informação posterior e a informação anterior;
D) O emprego do termo além disso acarreta uma falha
de continuidade no texto, pois apresenta uma
informação nova desligada do parágrafo anterior;
E) Apesar de ser curto, o texto apresenta uma boa
construção lógico-semântica-discursiva.

O objetivo do seu autor foi chamar atenção dos
interlocutores através de qual ferramenta linguística?
A) Interdiscursividade;
B) Paródia;
C) Intertextualidade;
D) Hiponímia;
E) Hiperonímia.
Anotações

QUESTÃO 09
- Mandaram ler este livro...
Se o tal livro for fraquinho, o desprazer pode
significar um precipitado mas decisivo adeus à
literatura; se for estimulante, outros virão sem o peso da
obrigação.
As experiências com que o leitor se identifica
não são necessariamente as mais familiares, mas as que
mostram o quanto é vivo um repertório de novas
questões. Uma leitura proveitosa leva à convicção de
que as palavras podem constituir um movimento
profundamente revelador do próximo, do mundo, de
nós mesmos. Tal convicção faz de caminhar para uma
outra, mais ampla, que um antigo pensador romano
assim formulou: Nada do que é humano me é alheio.

(Cláudio Ferraretti)

Após ler o texto, considere as afirmações a seguir:
I. A separação correta da palavra destacada no texto é
con - vic - ção;
II. A regra geral da concordância foi utilizada
corretamente no texto;
III. A expressão “adeus à literatura” emprega
corretamente a regência nominal.
Estão corretas:
A) Apenas I;
B) Apenas II e III;
C) Apenas I e II;
D) Apenas I e III;
E) Todas as afirmativas.
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QUESTÃO 10
De acordo com as regras que regem a correspondência
oficial, é incorreto apenas o que se afirma em:
A) As comunicações oficiais devem ser sempre formais;
B) Ofício é a comunicação que é expedida
exclusivamente para tratar assuntos oficiais entre
órgãos da Administração Pública ou a particulares;
C) O memorando é a modalidade de comunicação entre
unidades administrativas de um mesmo órgão, que
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou
em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma
forma de comunicação eminentemente interna;
D) O relatório é uma narração de atividades ou fatos,
com a discriminação de todos os elementos;
E) A redação oficial deve preservar a interferência da
individualidade.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Analise as proposições abaixo:
I. m: “1.545.858 é um número divisível por 6 e 13 é um
número primo”;
II. n: “A maior parte do planeta terra é constituída por
água e a maior parte da água existente no planeta
terra é potável”;
III. p: “No Estado do Ceará existem 181 municípios e o
que apresenta maior população é Fortaleza.
Os valores lógicos das proposições m, n e p são,
respectivamente:
A) V, F, F;
B) V, V, V;
C) F, F, F;
D) F, F, V;
E) V, V, F.
Anotações

QUESTÃO 12
Na disputadíssima eleição para prefeito de Sucupira,
além do Odorico Paraguaçu, também concorreram Zeca
Diabo, Dirceu Borboleta, Nezinho do Jegue e Dirce
Cajazeira. Sem nenhum esclarecimento sobre o processo
eleitoral, alguns eleitores votaram em mais de um
candidato ao mesmo tempo, tendo sido detectadas as
seguintes situações: Todos os eleitores de Odorico
Paraguaçu também votaram em Zeca Diabo, mas
nenhum eleitor de Zeca Diabo votou em Dirceu
Borboleta. Todos os eleitores de Nezinho do Jegue
também votaram em Dirce, e alguns eleitores de Dirce
também votaram em Dirceu Borboleta. Como nenhum
eleitor de Dirce votou em Zeca Diabo, e como nenhum
eleitor de Nezinho do Jegue votou em Dirceu Borboleta,
então:
A) Pelo menos um eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor
de Zeca Diabo;
B) Pelo menos um eleitor de Odorico Paraguaçu é eleitor
de Dirceu Borboleta;
C) Nenhum eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor de
Odorico Paraguaçu;
D) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de
Odorico Paraguaçu;
E) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de
Nezinho do Jegue.
QUESTÃO 13
O número que completa a série 4, 421, 42, 48, 15, 522, __
é:
A) 613;
B) 513;
C) 313;
D) 213;
E) 113.
QUESTÃO 14
Se
é o número de anos consecutivos em que
Max foi Vereador pelo bairro do Divino, e se:

Podemos dizer que Max já é Vereador há:
A) 8 anos;
B) 18 anos;
C) 14 anos;
D) 16 anos;
E) 22 anos.
QUESTÃO 15
A negação da proposição “Vende o voto ou vota
consciente” é:
A) Não vende o voto e vota consciente;
B) Vende o voto e não vota consciente;
C) Não vende o voto ou não vota consciente;
D) Não vende o voto e não vota consciente;
E) Não vende o voto ou vota consciente.
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ATUALIDADES

QUESTÃO 17
Sobre a construção de uma Refinaria de Petróleo no
Ceará, assinale a alternativa INCORRETA:

QUESTÃO 16
Analise as afirmações abaixo:
I. A Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida
também como Rio+20, foi uma conferência realizada
entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade
brasileira do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir
sobre a renovação do compromisso político com o
desenvolvimento sustentável;
II. Considerado o maior evento já realizado pelas
Nações Unidas, o Rio+20 contou com a participação
de chefes de estados de cento e noventa nações que
propuseram mudanças, sobretudo, no modo como
estão sendo usados os recursos naturais do planeta.
Além de questões ambientais, foram discutidos,
durante a CNUDS, aspectos relacionados a questões
sociais como a falta de moradia e outros;
III. A participação do Irã na conferência Rio+20 gerou
uma enorme controvérsia. O país enviará uma
delegação, que inclui o presidente Mahmoud
Ahmadinejad, para participar do evento em junho.
Entretanto, o Irã possui sérias questões das quais se
recusa a abordar, como as persistentes violações dos
direitos humanos, as declarações belicistas e racistas
contra Israel e a negativa em cooperar com a AIEA
sobre seu programa nuclear. Alguns argumentaram
que Ahmadinejad planeja usar a cúpula no Rio de
Janeiro como uma plataforma para propaganda e
projetar para o público interno uma falsa imagem de
líder respeitado internacionalmente.

A) O terreno onde será construída a refinaria Premium
II está situado nas cidades de Trairi e Paraipaba,
litoral do Estado;
B) O lançamento da pedra fundamental do investimento
ainda foi feito pelo então presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT);
C) A previsão de entrada em operação era para 2017,
com capacidade para processar 300 mil barris de
petróleo por dia, produzindo diesel, gás de cozinha,
querosene de aviação, nafta petroquímica e coque;
D) Existe um impasse entre índios Anacés e o Governo
do Estado sobre a desapropriação de terras, o que
pode atrasar o andamento da obra. Com o conflito, o
estado corre o risco de perder os investimentos da
Petrobras para a construção da refinaria, avaliada em
R$ 10 bilhões;
E) A Petrobras iniciou, recentemente, negociação com o
grupo GS Caltex, da Coreia do Sul, sobre a
possibilidade de parceria para a construção da
refinaria Premium II, no Ceará.
QUESTÃO 18
A chamada Lei da Ficha Limpa, antigo anseio popular,
impede o político condenado por órgãos colegiados de
disputar cargos eletivos. Analise as afirmações abaixo:

A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) I, II e III;
D) Apenas II e III;
E) Todas as afirmações estão incorretas.

I. Foi aprovada no Congresso e sancionada pela
Presidenta Dilma em 2011;
II. A aplicação da lei, porém, dividiu opiniões e levou a
um impasse que só se resolveu cinco meses após a
eleição, quando o Supremo decidiu que a regra só
valerá em 2012;
III. Numa análise rápida pode parecer uma derrota dos
eleitores para os políticos corruptos. Não é. Ao
decidir pela aplicação da lei apenas a partir de 2012,
o tribunal preservou a segurança jurídica brasileira,
um dos pilares da democracia.

Anotações

Estão CORRETAS as afirmações:

Estão CORRETAS as afirmações:

A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) I, II e III;
D) Apenas II e III;
E) Todas as afirmações estão incorretas.
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QUESTÃO 19
O Novo Código Florestal envolve ao menos três pontos
polêmicos tensionados por interesses ruralistas e
ambientalistas. Analise as afirmações abaixo:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

I. Em primeiro lugar, os parlamentares ruralistas,
hegemônicos no Congresso, vem atuando em prol de
uma redução das faixas mínimas de preservação
previstas pelas APPs (Áreas de Preservação
Permanente). Os ruralistas também desejam obter
permissão para realizar determinadas culturas em
morros, o que é vedado pelas APPs;
II. As zonas de RL (Reserva Legal) também são foco de
debate, uma vez que os ruralistas pretendem
favorecer uma elevação das áreas de reserva;
III. Por fim, ambientalistas questionam a Anistia para
Desmatadores, que deixariam de pagar multas
referentes a desmatamentos realizados após a
promulgação da Lei de Crimes Ambientais (22 de
julho de 2008).

A) Uma alteração na execução de movimentos
previamente apreendidos que não se deve a
debilidade, falta de coordenação, perda sensorial ou
alteração na compreensão ou atenção às ordens;
B) A perda ou alteração adquirida de habilidade para
compreender
a
linguagem
escrita,
como
consequência de uma lesão cerebral;
C) Uma perda ou alteração adquirida da linguagem
devida a uma lesão cerebral, caracterizada por erros
na produção verbal, alteração da compreensão e
presença de dificuldades na denominação;
D) Perda total ou parcial das habilidades de cálculo
devido a uma lesão cerebral;
E) Alteração na execução de determinados movimentos
apreendidos em respostas a uma ordem e fora do
contexto, que não é atribuível a alterações sensoriais
ou motoras, falta de coordenação, dificuldades de
atenção ou compreensão de ordens verbais, falta de
motivação ou deterioração intelectual.

Estão CORRETAS as afirmações:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) I, II e III;
D) Apenas II e III;
E) Todas as afirmações estão incorretas.

QUESTÃO 21
Define-se Afasia como:

QUESTÃO 22
Indique qual
características:

QUESTÃO 20
Em fevereiro de 2012, a operação Monte Carlo, da
Polícia Federal, revelou as íntimas relações do bicheiro
Carlos Cachoeira com influentes políticos do CentroOeste, tanto da oposição como da base aliada. Assinale a
única opção que contém uma personalidade do cenário
politico e econômico brasileiro não envolvido neste
escândalo:
A) O Senador goiano Demóstenes Torres (ex-DEM);
B) O Governador petista Agnelo Queiroz, do Distrito
Federal;
C) O Governador tucano Marconi Perillo, de Goiás;
D) O empresário Fernando Cavendish, dono da
empreiteira DELTA.
E) O Senador paulista Eduardo Suplicy.

Afasia

apresenta

as

seguintes

“Linguagem fluente, mas com parafasias; compreensão
alterada; leitura e escrita alteradas; repetição
preservada, com tendência à ecolalia”.
A) Afasia de Condução;
B) Afasia de Broca;
C) Afasia de Wernick;
D) Afasia Global;
E) Afasia Transcortical Sensorial.
Anotações

Anotações
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QUESTÃO 23
Relacione a 1º coluna de acordo com a 2º coluna
referente aos exames audiológicos.

QUESTÃO 25
Marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para
as falsas:

I. São obtidas a partir de breve estimulação da cóclea,
utilizando-se de cliques ou “tone-burst” e são
analisadas pelo tempo de latência em milissegundos;
II. Ocorrem quando a estimulação é feita com a
apresentação simultânea de dois tons puros de
frequências diferentes (f1 e f2);
III. Mede a sincronia neural para determinado tipo de
estímulo sonoro (cliques), cujos resultados podem
ser usados para estimar a audição periférica.

( ) A bradilalia refere-se ao tempo da fala, em que o
ritmo da fala é mais rápido do que o normal;
( ) A taquilalia refere-se a fala lentificada, e costuma
aparecer como sequela de problemas neurológicos;
( ) O tartajeio refere-se à incapacidade de transformar
rapidamente o pensamento em linguagem;
( ) A gagueira refere-se a uma ruptura no ritmo da fala
em que o individuo sabe precisamente o que deseja
dizer, mas, ao mesmo tempo, é incapaz de fazê-lo
em função de movimentos involuntários dos órgãos
fonoarticulatórios.

( ) Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico
(PEATE);
( ) Emissões Otoacústicas por Produto Distorção
(EOAPD);
( ) Emissões Otoacústicas Transientes (EOAT).
Assinale a sequencia correta:
A) I, II, III;
B) II, III, I;
C) III, II, I;
D) I, III, II;
E) III, I, II.
QUESTÃO 24
Marque a opção que se adequa aos fatores a serem
analisados na avaliação audiológica da criança:
A) Anamnese, simplicidade e adequação;
B) Anamnese, idade cronológica e mental, estado
neurológico, motivação, estado fisiológico e
psicológico;
C) Material lúdico, anamnese, ambiente do teste e
adequação;
D) Estimulo acústico, motivação e estado neurológico;
E) Todas as alternativas estão erradas.
Anotações

A sequencia correta é:
A) V, F, V, F;
B) V, V, F, V;
C) F, F, V, V;
D) F, V, V, V;
E) V, V, V, V.
QUESTÃO 26
Paciente, 70 anos, vítima de AVC, chega à consulta
fonoaudiologica acompanhado da filha, que relata que o
pai apresenta perda da habilidade na compreensão e
formulação da comunicação verbal. Segundo a
descrição, tem como hipótese diagnóstica:
A) Afasia de Wernick;
B) Afasia Global;
C) Apraxia;
D) Dislexia;
E) Disartrofonia.
QUESTÃO 27
Complete a frase abaixo:
Os _________________ acontecem em função de alterações
estruturais que impedem/dificultam a realização
adequada do fonema, ex: má oclusão dentária.
A) Disártricos;
B) Desvios fonéticos e fonológicos;
C) Desvios fonológicos;
D) Desvios fonéticos;
E) Dislexias.
QUESTÃO 28
Observe as seguintes palavras: bota, vaca, saco.
Da esquerda para direita, podemos afirmar quanto a
área de articulação:
A) Bilabial, labiodental e alveolar;
B) Velar, alveolar e labiodental;
C) Labiodental, velar e bilabial;
D) Bilabial, alveolar e velar;
E) Alveolar, bilabial e velar.
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QUESTÃO 29
A deglutição atípica ocorre quando o mecanismo
sinérgico da deglutição é rompido. Temos como causa:
A) Respirador bucal;
B) Má-oclusão;
C) Imaturidade neurológica;
D) Fissura labiopalatina;
E) Hipotonia de lábios e língua.

QUESTÃO 34
De acordo com o resultado encontrado na avaliação
auditiva infantil marque a alternativa que apresenta o
resultado esperado na avaliação com emissões
otoacústicas evocadas.
ORELHAS
Direita VA
Esquerda VA
Direita VO
Esquerda VO

QUESTÃO 30
O que resulta uma Perda Auditiva Condutiva:
A) Distúrbios que comprometem a cóclea ou o nervo
coclear;
B) Patologias que atingem o ouvido externo/ ou médio,
reduzindo a quantidade de energia sonora a ser
transmitida para ouvido interno;
C) Atinge porção do nervo coclear e suas conexões, até o
córtex do lobo temporal;
D) Compromete as vias auditivas aferentes;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
QUESTÃO 31
A curva timpanométrica que apresenta disfunção da
cadeia ossicular, é:
A) Tipo B;
B) Tipo C;
C) Tipo Ad;
D) Tipo Ar;
E) Tipo A.

500HZ
20
15
20
10

1000HZ
15
20
15
15

2000HZ
10
5
10
5

4000HZ
5
10
0
0

A) EOAPD presente nas frequências de 500, 1000, 2000
e 4000Hz em ambas as orelhas; e EOAT ausente em
todas as bandas de frequência em ambas as orelhas;
B) EOAPD e EOAT ausentes em ambas orelhas;
C) EOAPD presente nas frequências de 500, 1000, 2000
e 4000HZ em ambas as orelhas; e EOAT presente na
banda de frequência de 2000Hz e ausente nas bandas
de frequência de 500, 1000 e 4000HZ em ambas as
orelhas;
D) EOAPD presente nas frequências de 500, 1000, 2000
e 4000HZ em ambas as orelhas; e EOAT presente nas
bandas de frequência de 500, 1000, 2000 e 4000HZ
em ambas as orelhas;
E) EOAPD ausente em todas as frequências; e EOAT
presente em todas as bandas de frequências em
ambas orelhas.
QUESTÃO 35
De acordo com o laudo dos Potenciais Evocados
Auditivos de Tronco Encefálico Baixo, indique a perda
auditiva:

QUESTÃO 32
Carla, 5 anos e 6 meses de idade, e há 1 ano realiza
terapia fonoaudiológica por apresentar desvio
fonológico. Analise os achados da avaliação fonológica e
assinale a alternativa correta:
A) A alteração na inteligibilidade da fala de Carla é
causada pela presença de alteração na capacidade
articulatória;
B) O sistema fonológico de Carla se diferencia do
sistema fonológico de crianças normais pela
persistência de processos fonológicos fisiológicos e
pela ocorrência de processo incomuns;
C) Carla poderia ter recebido esse diagnóstico a partir
dos 2 anos de idade;
D) A provável causa do distúrbio apresentado por Carla
é a ocorrência de deficiência auditiva;
E) Nenhuma das alternativas estão corretas.
QUESTÃO 33
Indique o teste de linguagem que analisa os níveis
silábico e fonêmico da consciência fonológica:

LAUDO: Ausência de potenciais auditivos de tronco
encefálico baixo e limiar eletrofisiológico acima de 85dB
bilateral.
A) Perda Auditiva Condutiva Moderada Bilateral;
B) Perda Auditiva Condutiva Leve à Direita;
C) Perda Auditiva Sensorioneural leve Bilateral;
D) Audição Normal;
E) Perda Auditiva Sensorioneural Profunda Bilateral.
QUESTÃO 36
Referente à aquisição da linguagem responda qual
estudioso é considerado um dos principais proponentes
da Abordagem Cognitiva:
A) Skinner (1957);
B) Chomsky (1965);
C) Piaget (1963);
D) Braine (1975);
E) Lenneberg (1967).

A) CONFIAS;
B) ABFW;
C) Avaliação fonológica da criança;
D) Amostra da fala espontânea;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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QUESTÃO 37
Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para
as falsas quanto aos estágios de desenvolvimento da
linguagem infantil na Teoria de Piaget.

QUESTÃO 40
“Interrupção do fluir dos sons, das sílabas, das palavras
e das frases que o ouvinte classifica como anormal”
(Jakubovicz, 1997). Sugere a patologia denominada de:

( ) Sensório-motor, de 0 a 18/24 meses, que precede a
linguagem;
( ) Pré-operatório, de 4/5 anos a 7/8 anos, fase das
representações dos símbolos;
( ) Operatório-concreto, de 7/8 anos a 11/12, estágio
da construção lógica;
( ) Operatório-formal, de 11/12 anos em diante, fase
em que a criança raciocina, deduz.

A) Gagueira;
B) Prolongamento de palavras;
C) Disfagia;
D) Falta de compreensão da fala;
E) Odinofagia.

Marque a sequencia abaixo:

A) Voz;
B) Audição;
C) Linguagem;
D) Motricidade Orofacial;
E) Deglutição.

A) V, F, V, V;
B) V, V, V, V;
C) V, V, F, F;
D) F, F, V, V;
E) F, V, F, V.
QUESTÃO 38
Grunwell (1980, 1981), listou algumas características
para uma determinada alteração de linguagem. Leia as
características abaixo e marque a opção que
corresponde ao diagnóstico.
• Audição normal para a fala;
• Compreensão da linguagem oral apropriada a idade
mental;
• Ausência de anormalidades anatômicas ou fisiológicas
nos mecanismos relevantes à produção da fala;
• Linguagem expressiva que demonstra abrangência de
vocabulário e comprimento do enunciado bem
desenvolvido.
A) Dislexia;
B) Desvio fonético;
C) Desvio fonológico;
D) Distúrbio de leitura e escrita;
E) Distúrbio de aprendizagem.

QUESTÃO 42
Marque a opção referente aos testes audiológicos:
A) ABFW e CONFIAS;
B) EOA e PEATE;
C) GIRBAS;
D) ADAPE;
E) PCS e BERA.
QUESTÃO 43
Indique a opção que contempla a etiologia da dislexia
genética:
A) Má-formação do Sistema Nervoso Central (SNC);
B) Privação ambiental;
C) Danos no Sistema Nervoso Central Pós-Natal;
D) Anulação;
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
QUESTÃO 44
Para Colheart, a Dislexia se divide em:

QUESTÃO 39
Sobre a gagueira, leia as afirmativas abaixo:
I.

QUESTÃO 41
Afasias, Dislexias e Disgrafias; são distúrbios de:

Ocorrem rupturas no fluxo da fala, provocando
lentidão na velocidade da fala;
II. Se dá na fase da infância, durante a fase de aquisição
e desenvolvimento da linguagem;
III. A fluência só é produzida pela redução da velocidade
e do ritmo, pelo aumento das interrupções em
situações de fala.

A) Fonológica, superficial e profunda;
B) Disfonética, diseidética e mista;
C) Déficit fonológico, diseidético e profunda;
D) Memória auditiva, fonológica e mista;
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

Assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 45
Identifique em que nível, conforme a Psicogênese da
língua escrita, o nível que se encontra a criança quando
ela inicia a tentativa de estabelecer relações entre o
contexto sonoro da linguagem e o contexto gráfico do
registro:

A) Apenas a afirmativa I está correta;
B) Apenas a afirmativa II está correta;
C) Apenas a afirmativa III está correta;
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
E) Todas as alternativas estão corretas.

A) Hipótese Pré-silábica;
B) Hipótese Alfabética;
C) Hipótese Silábico-Alfabética;
D) Diferenciação da Escrita;
E) Hipótese Silábica.
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QUESTÃO 46
Relacione a 2º coluna pela 1º coluna, referente aos
aspectos da linguagem.

QUESTÃO 50
Marilda Oliveira, propõe
fonoaudiólogo na escola seja:

I. Pragmático;
II. Semântico;
III. Aspectos formais;

A) Atuando de forma exclusivamente clínica;
B) Considere o aluno reprodutor de códigos oral e
escrito;
C) Com modelos definidos, cujo maior (ou talvez única)
preocupação seja o produto final: fazer o paciente
falar e escrever corretamente;
D) Faça um trabalho de triagem e encaminhamento,
observação e orientação;
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

( ) Não basta haver um desejo de comunicar, há
também necessidade de algo a ser comunicado, isto
é um conteúdo;
( ) A criança necessita ter uma razão ou motivação para
se comunicar;
( ) A criança precisa dominar a sintaxe, a morfologia e a
fonologia.
Marque a opção correta de cima para baixo:
A) I, III, II;
B) I, II, III;
C) II, I, III;
D) III, I, II;
E) III, II, I.
QUESTÃO 47
Assinale a opção correta
características das dispraxias:

que

representa

as

A) Não há alterações ligadas à sucção, mastigação e
deglutição;
B) A velocidade da fala pode estar dentro de parâmetros
normais;
C) Os movimentos orais para a produção da fala tendem
a ser dificultoso e impreciso;
D) As falhas articulatórias mais comuns dizem respeito a
inversões, adições, repetições, distorções e
substituições de fonemas;
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
QUESTÃO 48
O teórico inatista Chomsky, afirma que:
A) A criança nasce com uma dotação biológica para a
linguagem;
B) Para a criança se desenvolver independe do contato
com o meio;
C) Todo conhecimento é aprendido, a criança precisa de
um contato com alguém, que tenha um conhecimento
estruturado;
D) Os relacionamentos entre adultos e criança seriam
verticais;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
QUESTÃO 49
O egocentrismo, que segundo a literatura,
característica marcante na faixa etária entre:

é

A) 6 a 7 anos;
B) 6 a 10 anos;
C) 6 e 7 anos;
D) 7 a 9 anos;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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