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Caderno  
de Prova

setembro

2 2 de setembro

das 14:10 às 17:10 h

3 h de duração*

40 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Veriique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráicas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao iscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos iscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao iscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

S105b Fonoaudiólogo
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria 
das inovações linguísticas, notadamente a imprensa 
escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação 
jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção 
comunitária e generalizante. Nela a linguagem rebus-
cada foi substituída pela simpliicação, a serviço de 
uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes airmativas a respeito do 
texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à 
“imprensa escrita” e à “informação jornalística”.

2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do 
texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria 
mantido, já que continuaria sendo palavra 
feminina.

3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no 
texto como verbos de ligação e, assim, consti-
tuindo predicados verbais.

4. A palavra “comunitária” é acentuada graica-
mente, pois se trata de uma paroxítona termi-
nada em ditongo. 

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as airmativas 1 e 4.

b. ( ) São corretas apenas as airmativas 2 e 3.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 3 e 4.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 3 e 4.

e. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.

Conhecimentos Gerais (20 questões)

2. Suponha a seguinte notícia de jornal. 

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no 
país, constataram que, nos últimos meses houve mais 
demissões que contratações. Os analistas acreditam 
que, se houverem mais turbulências na economia 
mundial, o desemprego continuará em alta ao longo 
do ano”. 

Considerando a linguagem formal, analise as airmati-
vas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.

2. A concordância verbal está de acordo com a 
norma culta da língua portuguesa.

3. O texto é composto por orações subordinadas.

4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e 
“desemprego” têm função de sujeito nas frases 
em que aparecem no texto.

5. O texto emprega uma linguagem acessível 
e, por isso, considerada aceita pela gramática 
normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 5.

b. ( X ) São corretas apenas as airmativas 1, 3 e 4.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 5.

e. ( ) São corretas apenas as airmativas 3, 4 e 5.
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Temas Atuais 5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente 
reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 
0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que 
nortearam essa decisão.

a. ( X ) A desaceleração da economia europeia.

b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de pou-
pança e investimento na zona do Euro.

c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de 
mão de obra.

d. ( ) O aumento da produção industrial no último 
trimestre.

e. ( ) O volume extremamente alto de reservas 
de alguns países europeus, entre os quais a 
Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido, 
recentemente, por acontecimentos ocorridos no 
Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem 
um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere 
a airmação.

a. ( ) A decretação de impeachment contra o pre-
sidente constitucional Ollanta Humala, apro-
vada pelo Congresso daquele país.

b. ( ) O cancelamento das eleições presidenciais em 
que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-

-bispo católico, que iria governar o país.

c. ( X ) A decretação de impeachment contra o pre-
sidente constitucional Fernando Lugo, apro-
vada pelo Congresso daquele país.

d. ( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da 
Pátria Paraguaia, formado por antigos inte-
grantes do governo Stroesner.

e. ( ) A destituição do presidente constitucional do 
país, apoiada pelos governos da Argentina 
e do Brasil, mas fortemente contestada pelo 
Peru e Venezuela.

3. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em 
cada página do processo. (frase correta)

b. ( )  A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-
-se agora. (frase correta)

c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas 
pela cheia imediata. (erro de regência verbal)

d. ( X ) As empresas não enviaram os relatórios para 
mim analisar. (erro no emprego do pronome)

e. ( ) Ele é amoral e tem atitudes imorais. (as pala-
vras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação 
pronominal.

a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que 
busca-se aqui neste setor.

b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer 
sinal de desrespeito.

c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela 
reunião.

d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as 
quais não há o que argumentar.

e. ( X ) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras 
de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) O iminetente Deputado virá à nossa cidade.

b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreen-
dida pela polícia naquela ronda diária.

c. ( X ) Memorando é um documento que circula 
entre departamentos em uma instituição 
pública.

d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são 
fechos de ofícios e devem ser usados, respec-
tivamente, para: autoridades de mesma hie-
rarquia e autoridades de hierarquia superior à 
do remetente.

e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à 
segunda pessoa do plural. Assim, a frase 

“Aguardamos a vossa consideração sobre 
nosso pleito”, em documentos oiciais, está 
correta.
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10. O noticiário deu grande destaque à descoberta 
da chamada “Partícula de Deus”.

Assinale a alternativa correta a respeito dessa 
descoberta.

a. ( ) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois 
os cientistas contemporâneos, na sua maio-
ria materialistas, há muito tinham abando-
nado as antigas pesquisas que pretendiam 
encontrá-la.

b. ( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista 
inglês John Higgs, é um novo elemento quí-
mico capaz de explicar a formação da matéria 
no universo.

c. ( ) Talvez seja a descoberta mais importante 
da ciência moderna, uma vez que permite 
comprovar racional e cientiicamente o cria-
cionismo, ou seja, que o universo e a humani-
dade são criações divinas.

d. ( X ) A descoberta anunciada pode ser o há muito 
procurado bóson de Higgs, considerado a 
chave para entender a estrutura fundamental 
da matéria.

e. ( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que 
não pode ser enquadrada em nenhum dos 
reinos da natureza até então conhecidos. 
Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma 
espécie extinta no início da formação do 
universo.

Conhecimentos Gerais  
de Saúde Pública 10 questões

11. As ações e os serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com diretri-
zes. As bases do SUS são estabelecidas em Lei pela:

a. ( ) Lei no 8142/90.

b. ( ) Lei no 8080/90.

c. ( ) Norma Operacional no 8.

d. ( ) Constituição Federal de 1967 no artigo 196.

e. ( X ) Constituição Federal de 1988 no artigo 198.

8. Examine as airmativas abaixo:

1. Na última década, o peril socioeconômico do 
Brasil teve importantes mudanças.

2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortaleci-
mento da classe C.

3. Muitos autores defendem que milhares de 
pessoas saíram da pobreza e ascenderam às 
classes médias.

4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis 
por estas mudanças estão a estabilização dos 
preços.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as airmativas 1 e 2.

b. ( ) São corretas apenas as airmativas 1 e 4.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 3.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.

e. ( X ) São corretas as airmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) deci-
diu matéria de grande importância, relacionada à 
adoção do sistema de cotas raciais nas universidades 
brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais 
em universidades brasileiras.

b. ( X ) O sistema de cotas raciais em universidades 
não contraria a Constituição brasileira.

c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades, 
além da injustiça que encerra, fere frontal-
mente a isonomia dos candidatos às vagas 
disputadas nos Vestibulares.

d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções 
idênticas, aos indígenas, descendentes de 
asiáticos, descendentes de marranos e aos 
quilombolas.

e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram 
em universidades, beneiciados pelo sistema 
de cotas, entendeu ser a medida anticons-
titucional, recomendando a sua imediata 
suspensão.
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15. Assinale a alternativa incorreta, considerando as 
responsabilidades do Governo Municipal na gestão do 
SUS, através das Secretarias Municipais de Saúde.

a. ( X ) Não pode estabelecer parcerias com outros 
municípios para garantir o atendimento pleno 
de sua população e para procedimentos de 
complexidade que estejam acima daqueles 
que pode oferecer.

b. ( ) A estratégia adotada no país reconhece o 
município como o principal responsável pela 
saúde de sua população.

c. ( ) A partir do Pacto pela Saúde, de 2006, o ges-
tor municipal assina um termo de compro-
misso para assumir integralmente as ações e 
os serviços de seu território.

d. ( ) O gestor municipal deve aplicar recursos 
próprios e os repassados pela União e pelo 
Estado.

e. ( ) O município formula suas próprias políticas 
de saúde e também é um dos parceiros para a 
aplicação de políticas nacionais e estaduais de 
saúde.

16. Assinale a alternativa que corresponde correta-

mente à fonte de receitas dos Estados que deve ser 
aplicada na saúde.

a. ( ) Imposto de Renda Retido na Fonte.

b. ( X ) Impostos de ICMS, IPVA e ITCMD (sobre 
herança e doações).

c. ( ) Impostos de ISS, IPTU, ITBI (sobre transmissão 
de bens imóveis).

d. ( ) Receita da dívida ativa de impostos, multas, 
juros e correção monetária de impostos.

e. ( ) Transferências da União: cota-parte do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 
cota-parte do ITR e transferências da Lei 
Complementar no 87/96 – Lei Kandir.

12. Das leis, normas operacionais e decretos que 
regem o SUS, aquela conhecida como Lei Orgânica da 
Saúde é a/o:

a. ( ) Lei no 8142, de 1990.

b. ( ) Norma Operacional no 7.

c. ( ) Norma Operacional no 8.

d. ( X ) Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.

e. ( ) Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011.

13. O Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, regu-
lamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde (SUS), instituindo as Regiões de Saúde.

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no 
mínimo, ações e serviços de:

a. ( ) Atenção secundária e terciária e exames de 
alta complexidade de imagem e laboratoriais.

b. ( ) Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica 
e vigilância DST/AIDS.

c. ( ) Programas de cuidados à população de risco 
como crianças, idosos e gestantes.

d. ( ) Autonomia administrativa e gestão inanceira 
para atenção básica.

e. ( X ) Atenção primária, urgência e emergência, 
atenção psicossocial, atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar, e vigilância em 
saúde.

14. Assinale a alternativa incorreta, considerando as 
responsabilidades do Governo Federal na gestão do 
SUS, através do Ministério da Saúde.

a. ( ) Formula as políticas nacionais de saúde.

b. ( ) A gestão federal da saúde é realizada por 
meio do Ministério da Saúde.

c. ( X ) É o principal realizador de ações e projetos de 
saúde.

d. ( ) É o principal inanciador da rede pública de 
saúde.

e. ( ) Planeja, cria normas, avalia e utiliza instru-
mentos para o controle do SUS.
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19. A estratégia adotada no Brasil reconhece o muni-
cípio como principal responsável pela saúde de sua 
população, o que permite transferir aos municípios a 
responsabilidade e os recursos necessários para exer-
cerem a gestão sobre as ações e os serviços de saúde 
prestados em seu território.

Identiique tal estratégia.

a. ( X ) Municipalização

b. ( ) Territorialização

c. ( ) Regionalização

d. ( ) Universalização

e. ( ) Estratégia de saúde da família

20. O princípio que orienta a organização do SUS e 
representa a articulação entre os gestores estaduais 
e municipais na implementação de políticas, ações 
e serviços de saúde qualiicados e descentralizados, 
garantindo acesso, integralidade e resolutividade na 
atenção à saúde da população é:

a. ( ) a Equidade.

b. ( X ) a Regionalização.

c. ( ) o Controle Social.

d. ( ) a Integralidade.

e. ( ) a Igualdade.

17. Com a Emenda Constitucional no 29 foram criados 
pelos Estados, Distrito Federal e municípios os fundos 
de saúde e os conselhos de saúde.

Em relação ao inanciamento da saúde, é uma atribui-
ção do fundo de saúde:

a. ( ) Aplicar os recursos recebidos exclusivamente 
na atenção básica.

b. ( ) Acompanhar os gastos realizados na área da 
saúde e iscalizar as aplicações.

c. ( ) Planejar onde serão aplicados os recursos nas 
áreas críticas da saúde.

d. ( X ) Receber os recursos inanceiros locais e os 
transferidos pela União.

e. ( ) Distribuir os recursos inanceiros na média e 
alta complexidade, de acordo com a demanda 
local.

18. Assinale a alternativa correta em relação ao 
Conasems.

a. ( ) É composto por secretários de saúde dos 
Estados e pode formular e propor políticas de 
saúde.

b. ( ) Pode ser criado por lei municipal, icando vin-
culado ao SUS, e tem a inalidade de planejar, 
acompanhar, iscalizar e avaliar a execução de 
políticas públicas, serviços e ações de saúde 
em cada unidade de saúde.

c. ( X ) É composto por secretários municipais de 
saúde e tem a função de formular e propor 
políticas, promover o intercâmbio de experi-
ências, apoiar os municípios e representá-los 
na CIT.

d. ( ) Tem a inalidade de desenvolver atividades 
ou implementar projetos comuns a grupos 
de municípios, racionalizando a aplicação de 
recursos inanceiros e materiais.

e. ( ) É um conselho de cooperação federativa, do 
qual podem participar União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

21. Os estudos da Fonética e Fonologia têm implica-
ções importantes para o entendimento das alterações 
dos aspectos fonético-fonológicos da linguagem.

Sobre esse tema, analise as airmativas abaixo.

1. A Fonética e a Fonologia são áreas da 
Linguística que estudam os sons da fala e têm 
o mesmo objeto de estudo. A principal dife-
rença entre elas é que a Fonética estuda as dife-
renças fônicas correlacionadas ao signiicado, 
ou seja, estuda os fones segundo a função 
que eles cumprem numa língua especíica, e a 
Fonologia estuda os aspectos físicos da fala, as 
bases acústicas relacionadas com a percepção 
e as bases isiológicas relacionadas à produção.

2. Os sons fricativos são sons produzidos com 
um estreitamento em qualquer parte do apa-
relho fonador (da glote até os lábios), de tal 
modo que o ar fonatório, passando por essa 
parte, produz a fricção.

3. Os sons laterais são sons produzidos com um 
bloqueio completo à corrente de ar em algum 
ponto do aparelho fonador.

4. As diferentes realizações fonéticas de um 
fonema são conhecidas como alofones.

5. Na estrutura silábica, as vogais formam o cen-
tro ou coração da sílaba, por isso são chama-
das de coda. As consoantes que acompanham 
a coda são chamadas de núcleo e o ataque é a 
consoante que precede o núcleo.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as airmativas 1 e 5.

b. ( X ) São corretas apenas as airmativas 2 e 4.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 3, 4 e 5.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2, 3 e 5.

e. ( ) São corretas as airmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

22. A educação especial tem sido usualmente deter-
minada como modalidade de educação que se res-
tringe às crianças excepcionais.

Sobre o tema de excepcionalidade, analise as airmati-
vas abaixo.

1. O termo excepcionalidade ampliou o leque de 
problemas a serem atendidos pela Educação 
Especial e, atualmente, passa a considerar 
excepcionais não mais só os portadores de 
alguma deiciência (física, mental, auditiva ou 
visual), como também os alunos com distúr-
bios emocionais, de linguagem, de aprendiza-
gem e, por último, os superdotados.

2. A inclusão do superdotado, que apresenta sua 
inteligência superior à média, pode oferecer 
um alto nível de escolaridade a essas crianças, 
considerando que a maioria das escolas regu-
lares não absorve os potencialmente privi-
legiados. Contudo, é necessário haver, pelo 
menos, seis crianças com esse diagnóstico 
para que se possa abrir uma turma especial.

3. O termo excepcional é sinônimo dos termos 
deiciente, prejudicado e diminuído, não 
havendo diferenças pejorativas entre eles.

4. O conceito de excepcionalidade está direta-
mente relacionado às normas. Essas normas 
são ixas e independem dos aspectos sociais, 
históricos e culturais.

5. São considerados excepcionais todos aqueles 
que apresentam diiculdades de linguagem, 
de aprendizagem, psicológicas e neurológicas.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a airmativa 1.

b. ( ) São corretas apenas as airmativas 1 e 4.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 3 e 5.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 4 e 5.

e. ( ) São corretas as airmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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24. Analise as airmativas abaixo sobre a classiicação 
das deiciências.

1. A criança com múltipla deiciência sensorial 
é aquela que apresenta deiciência visual e 
auditiva associadas, podendo ainda ter outras 
condições de comportamento e comprome-
timentos, sejam eles na área física, intelectual 
ou emocional, e diiculdades de aprendizagem.

2. Retardo mental é uma incapacidade carac-
terizada por importantes limitações, tanto 
no funcionamento intelectual quanto no 
comportamento adaptativo; está expresso 
nas habilidades conceituais, sociais e práti-
cas. Essa incapacidade tem início antes dos 
18 anos de idade.

3. Toda deiciência auditiva é caracterizada pela 
perda auditiva neurossensorial com limiar 
superior a 90 db.

4. As restrições das pessoas com deiciência física 
não são somente impostas pela condição física 
(alteração da estrutura e função do corpo bio-
lógico). Os aspectos psicológicos, educacionais 
e sociais também determinam possibilidades e 
impedimentos de desenvolvimento de habili-
dades e de inclusão do aluno com deiciência.

5. A expressão ‘deiciência visual’ se refere à 
cegueira, à alteração da capacidade funcional 
decorrente de fatores como rebaixamento 
total da acuidade visual.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 4.

b. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2, 3 e 5.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 3, 4 e 5.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3, 4 e 5.

e. ( ) São corretas as airmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

23. Ferdinand de Saussure (1913) é considerado o 
pai da Linguística Moderna, pela qual se entende os 
estudos sincrônicos praticados intensamente durante 
o século XX, em contraste com os estudos históricos 
do século anterior, desdobrando-se, atualmente, em 
várias áreas.

Analise as airmativas abaixo, sobre essas áreas da 
Linguística.

1. A Sociolinguística interessa-se pelo estudo 
das relações entre a linguagem e a sociedade. 
Embora tenha o termo “linguística” no seu 
nome, não é considerada uma área da linguís-
tica, e sim da sociologia, pois deve-se excluir 
do estudo da linguagem toda consideração 
de natureza social, histórica e cultural, levando 
em conta, como disse Saussure, que devemos 
estudar apenas o sistema formal, a língua.

2. A Linguística Textual interessa-se pelo estudo 
do texto como unidade de análise. Já a 
Pragmática interessa-se pelo uso concreto da 
linguagem, em relação aos seus usuários e 
usuárias na prática linguística. Também estu-
das as condições que governam essa prática.

3. A Sintaxe dedica-se à descrição do modo 
como as palavras são combinadas para com-
por sentenças, sendo essa descrição organi-
zada sob a forma de regras.

4. Grosso modo, pode-se dizer que a Semântica 
busca descrever o signiicado das palavras e 
das sentenças.

5. A Psicolinguística é uma área na qual colabo-
ram a Psicologia e a Linguística. Relaciona-se 
ao estudo entre o pensamento e a linguagem 
e, atualmente, é uma área da Psicologia, e não 
da Linguística.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as airmativas 3 e 5.

b. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 4.

c. ( X ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2, 3 e 5.

e. ( ) São corretas as airmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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27. Analise as airmativas abaixo sobre as patologias 
do sistema nervoso e implicações para a comunicação.

1. A afasia é uma perturbação de linguagem 
causada por lesão estrutural adquirida no 
Sistema Nervoso.

2. A afasia progressiva primária caracteriza-se 
por uma perda progressiva da linguagem que 
pode ter características heterogêneas, como 
alterações semânticas e agramáticas.

3. A demência fronto-temporal tem como carac-
terística uma redução progressiva da lingua-
gem que culmina em um mutismo total.

4. A demência de Alzheimer caracteriza-se por 
uma doença degenerativa que afeta a memó-
ria, a linguagem, o pensamento abstrato, a 
percepção, dentre outras características.

5. A alexia corresponde a uma alteração da lei-
tura decorrente de lesão cerebral.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 4 e 5.

b. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2, 3 e 5.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2, 4 e 5.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 3, 4 e 5.

e. ( X ) São corretas as airmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

28. Sobre as dislexias de desenvolvimento, é correto 
airmar:

a. ( ) As mais comuns são a dislexia fonológica e 
dislexia atencional.

b. ( ) Na dislexia de superfície, o comprometimento 
também ocorre na via fonológica, mas há 
prejuízo na memória de trabalho associado.

c. ( X ) Na dislexia fonológica há uma incapacidade 
de decodiicação fonológica, causando danos 
na via de conversão grafema-fonema.

d. ( ) Diversos estudos descartaram a hipótese de 
que déicits cognitivos, fatores neurológicos, 
prematuridade e baixo peso ao nascimento, 
inluências genéticas ou ambientais sejam 
prováveis causas desses tipos de dislexia.

e. ( ) A dislexia atencional caracteriza-se pela pre-
servação da leitura em voz alta, sem erros de 
codiicação, porém com déicit de compreen-
são escrita.

25. Analise as airmativas abaixo sobre o desenvolvi-
mento da linguagem.

1. Os primeiros sons produzidos pela criança são 
aqueles produzidos com os lábios, como /b/ 
/m/ /p/.

2. Entre dois e quatro anos, o desenvolvimento 
da comunicação e da linguagem é expresso 
por uma ampliação da comunicação a respeito 
de ações de outros e de eventos observados; 
pelo aumento da comunicação simbólica a 
respeito de eventos passados e futuros; pela 
compreensão de relações complexas entre 
eventos, como a causalidade e condicionali-
dade e a competência conversacional básica.

3. No primeiro ano do desenvolvimento da 
comunicação e da linguagem inicia-se a aqui-
sição da linguagem simbólica, seguida de 
vocalizações e da produção de enunciados 
com até três vocábulos.

4. O desenvolvimento da pragmática relaciona-
-se ao uso da linguagem pela criança. Só a 
partir dos cinco anos é que ela produz um 
discurso segundo as normas conversacionais.

5. Com relação à aquisição dos aspectos semânti-
cos, a criança consegue adquirir um vocabulário 
de até cem palavras no primeiro ano de vida.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a airmativa 3.

b. ( X ) São corretas apenas as airmativas 1 e 2.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 4 e 5.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2, 4 e 5.

e. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 3, 4 e 5.

26. As cinco principais cartilagens laríngeas são:

a. ( ) cricoide posterior, aritenóidea, par de cunei-
formes e digástrica.

b. ( ) cricoide, tireóidea, par de corniculadas e 
digástrica.

c. ( ) cricoide, tireóidea, corniculada, cuneiforme e 
epiglote.

d. ( X ) cricoide, tireóidea, par de aritenóideas e 
epiglote.

e. ( ) tiro-hióidea, Omo-hióidea, par de corniculada 
e epiglote.
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31. Analise as airmativas abaixo.

1. O termo “consciência fonológica” envolve 
várias unidades linguísticas e se refere a dife-
rentes níveis de processamento.

2. A relação entre a consciência fonêmica e a 
aquisição da leitura é recíproca, bidirecional.

3. Para aprender a ler, é de relativa importância 
conseguir automatizar o processo de conver-
são grafofonológica.

4. Capacidades cognitivas gerais contribuem para 
a capacidade de compreensão de textos, mas 
têm pouca inluência sobre a capacidade de 
reconhecimento de palavras e de decodiicação.

5. O processo ortográico, tomado no sentido de 
uma decodiicação sequencial, é dominante 
no início da aprendizagem da leitura. Depois, 
ele perde importância em favor do processo 
alfabético.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 3.

b. ( X ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 4.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 5.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.

e. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 5.

32. O tratamento fonoaudiológico de pacientes com 
Disartria pode ser inluenciado por alguns fatores.

Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

a. ( ) O momento da evolução da doença não inter-
fere no prognóstico.

b. ( ) Crianças apresentam pior prognóstico do que 
adultos.

c. ( ) Otimismo e motivação não auxiliam no 
prognóstico.

d. ( ) Em resposta à lesão, alguns pacientes desen-
volvem mecanismos compensatórios que 
sempre prejudicam a articulação.

e. ( X ) Lesão subcortical bilateral, doença degenera-
tiva ou disfagia associada tendem a piorar o 
prognóstico.

29. Analise as airmativas abaixo sobre as teorias de 
aquisição de linguagem.

1. Para Chomsky, a linguagem seria adquirida 
como resultado do desencadear de um dis-
positivo inato para a aquisição da linguagem 
inscrito na mente do falante.

2. Para Skinner, a aquisição da linguagem se dá 
pela mudança no comportamento verbal e pela 
construção do conhecimento da criança através 
da relação da criança com o meio ambiente.

3. Para Piaget, o desenvolvimento da linguagem 
se dá pela superação do estágio sensório-

-motor, por volta dos 18 meses.

4. Em uma perspectiva vygotskyana, a aqui-
sição da linguagem se dá a partir de um 
processo pelo qual a criança se irma como 
sujeito da linguagem e pelo qual constrói ao 
mesmo tempo seu conhecimento do mundo, 
mediado pelo outro.

5. Pode-se dizer que a teoria de Skinner é 
construtivista, a de Chomsky é inatista, a de 
Vygotsky é sociointeracionista e a de Piaget é 
socioconstrutivista.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as airmativas 1, 3 e 4.

b. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2, 3 e 4.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2, 4 e 5.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 3, 4 e 5.

e. ( ) São corretas as airmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

30. Sobre o tratamento da Apraxia de Fala, é correto 
airmar:

a. ( ) É fundamental avaliar as variáveis semânticas 
que interferem na produção do paciente.

b. ( ) Os pacientes devem ter como objetivo apren-
der a imitar a fala do terapeuta.

c. ( ) As tarefas propostas não precisam seguir um 
grau de complexidade.

d. ( X ) As estratégias terapêuticas devem ser repetiti-
vas e intensivas.

e. ( ) Exercícios que estimulem a reverberação sub-
vocal devem ser utilizados, especialmente nos 
casos graves.
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35. Com relação aos músculos da laringe, identiique  
as airmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).

( ) Há dois grupos principais de músculos da 
laringe, os extrínsecos e os intrínsecos.

( ) Os músculos extrínsecos dão apoio ixo à 
laringe e elevam ou abaixam sua posição no 
pescoço.

( ) Os músculos intrínsecos são divididos em 
elevadores e depressores.

( ) Entre os músculos elevadores está o 
Omo-hióideo.

( ) Entre os músculos depressores está o 
digástrico.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – V – F – V

b. ( X ) V – V – F – F – F

c. ( ) V – F – V – F – V

d. ( ) F – V – F – V – F

e. ( ) F – F – V – V – V

36. Na Logoaudiometria, para veriicar a necessidade 
da aplicação do mascaramento clínico durante a pes-
quisa do Índice Percentual de Reconhecimento de Fala 
(IPRF ou IRF), o examinador deve:

a. ( ) Observar se a diferença entre o IPRF a ser pes-
quisado e a via óssea da orelha contralateral é 
igual ou superior a 30 dB.

b. ( ) Avaliar se a diferença entre o IPRF da orelha 
contralateral e a via aérea da orelha contrala-
teral é superior a 30 dB.

c. ( ) Examinar se a diferença entre o IPRF da orelha 
contralateral e a via aérea da orelha contrala-
teral é igual ou superior a 45 dB.

d. ( X ) Analisar se a diferença entre o IPRF a ser pes-
quisado e a via óssea da orelha contralateral é 
igual ou superior a 45 dB.

e. ( ) Seguir o mesmo raciocínio executado na pes-
quisa do Limiar de Reconhecimento de Fala 
(LRF), pois se não foi preciso aplicar o masca-
ramento para a obtenção do LRF, também não 
será necessário aplicá-lo para a obtenção do 
IPRF.

33. Analise as airmativas abaixo:

1. Ferreiro e Teberosky, em meados da década 
de 1970, vincularam uma nova perspectiva de 
construção do conhecimento gráico com a 
teoria psicogênica de Piaget.

2. Ferreiro e Teberosky propunham que a apren-
dizagem da leitura e da escrita seguiria uma 
linha de evolução regular com três períodos 
distintos.

3. Na fase pré-silábica de Ferreiro e Teberosky, 
o aprendiz não faz distinção entre escrever e 
desenhar e não é possível observar a organi-
zação linear nas produções gráicas e no uso 
de letras.

4. Na fase pré-silábica, a produção escrita é 
regulada por uma análise da linguagem oral, 
pois o aprendiz ora varia a quantidade de 
letras, ora modiica a posição das letras em 
diferentes escritos.

5. A fase silábica de Ferreiro e Teberosky ocorre 
quando a criança descobre que a quantidade 
de letras para escrever uma palavra corres-
ponde às partes da palavra falada.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 3.

b. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 4.

c. ( X ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 5.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.

e. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 5.

34. Assinale a alternativa que representa o estí-
mulo sonoro que percorre a maior extensão da 
membrana basilar para estimular as ibras nervosas 
correspondentes.

a. ( X ) Tom puro de 0,25 kHz com  
intensidade de 25 dB NA.

b. ( ) Tom puro de 1 kHz com  
intensidade de 25 dB NA.

c. ( ) Tom puro de 4 kHz com  
intensidade de 50 dB NA.

d. ( ) Tom puro de 8 kHz com  
intensidade de 25 dB NA.

e. ( ) Tom puro de 8 kHz com  
intensidade de 50 dB NA.
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39. Analise as airmações abaixo referentes ao exame 
de Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
(PEATE):

1. É possível predizer o tipo de perda auditiva 
por meio da análise da latência das ondas do 
PEATE, a 80 dB NA.

2. Em perdas auditivas condutivas, há um atraso 
nas latências absolutas das ondas I, III e V, com 
valores interpicos I-III, III-V e I-V normais.

3. Em perdas auditivas de origem coclear, de 
grau severo a profundo, tanto as latências das 
ondas I, III e V quanto os interpicos I-III, III-V e 
I-V encontram-se normais.

4. O PEATE substitui os procedimentos audioló-
gicos de rotina.

5. Por meio do limiar eletroisiológico obtido 
no PEATE, é possível predizer o grau da perda 
auditiva.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 5.

b. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 3 e 4.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 4 e 5.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 4.

e. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 5.

40. Analise o enunciado abaixo:

A Audiometria Tonal Liminar relete a integridade de 

todo o mecanismo auditivo periférico.

Assinale a alternativa correta com base no enunciado.

a. ( ) A audiometria por via aérea somente pode ser 
pesquisada com uso de fones supra-aurais.

b. ( ) Por meio dos limiares auditivos de via aérea, 
não é possível determinar o grau de severi-
dade da deiciência auditiva.

c. ( ) Por meio dos limiares auditivos de via aérea, 
não é possível determinar a coniguração da 
curva audiométrica.

d. ( X ) Ao identiicar uma perda auditiva na via aérea, 
não é possível determinar o local da lesão no 
sistema auditivo.

e. ( ) Na rotina clínica, a audiometria por via aérea 
é pesquisada nas frequências de 500, 1000, 
2000, 3000 e 4000 Hz.

37. Com relação à Timpanometria, assinale a alterna-
tiva correta.

a. ( ) O exame é classiicado como subjetivo, pois 
depende da colaboração do paciente.

b. ( ) Todo exame timpanométrico deverá apresen-
tar ponto de maior relaxamento entre –100 e 
+50 daPa.

c. ( ) O ponto de máxima impedância representa o 
maior relaxamento da membrana timpânica.

d. ( ) O ponto de máxima impedância ocorre 
quando a pressão introduzida no meato acús-
tico externo estiver balanceada com a pressão 
da orelha média.

e. ( X ) O ponto de máxima admitância corresponde 
à igualdade de pressão em cada lado da 
membrana timpânica.

38. Analise as airmativas abaixo referentes às aplica-
ções clínicas das Emissões Otoacústicas (EOA):

1. As EOA auxiliam o diagnóstico diferen-
cial entre as perdas auditivas cocleares e 
retrococleares.

2. As EOA podem ser utilizadas para diferenciar 
as perdas auditivas de origem condutiva.

3. As EOA podem ser utilizadas para monitorar 
a audição de indivíduos expostos a agentes 
ototóxicos.

4. A triagem auditiva neonatal pode ser reali-
zada com o uso de EOA.

5. O grau da perda auditiva pode ser quantii-
cado por meio da captação das EOA.

Assinale a alternativa que indica todas as airmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 2 e 4.

b. ( X ) São corretas apenas as airmativas 1, 3 e 4.

c. ( ) São corretas apenas as airmativas 1, 3 e 5.

d. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 3 e 5.

e. ( ) São corretas apenas as airmativas 2, 4 e 5.
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