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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 
 
Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”: 
 
A) Está sendo usada no sentido denotativo; 
B) Está sendo usada no sentido literal; 
C) Está sendo usada no sentido conotativo; 
D) Está sendo usada como expressão ambígua; 
E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto. 
 

QUESTÃO 02 
 

 
 
O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato 
 
A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição; 
B) De o verbo antecedente exigir outra preposição; 
C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não 

exige preposição; 
D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição; 
E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não 

admite crase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a imagem para responder às questões 03 e 
04 
 

 
 

QUESTÃO 03 

A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor 
é pautada em qual figura de linguagem? 
 
A) Na metáfora; 
B) Na ironia; 
C) No pleonasmo; 
D) Na hipérbole; 
E) No eufemismo. 
 

QUESTÃO 04 

No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no 
trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a 
relação semântica entre as orações, pelo conectivo: 
 
A) Todavia; 
B) Mas também; 
C) Pois; 
D) No entanto; 
E) Por isso. 
 



0328 – FONOAUDIÓLOGO 

Página 2 de 10 

QUESTÃO 05 

Leia a charge e julgue as assertivas que seguem: 
 

 
 
I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade 

padrão; 
II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto; 
III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na 

utilização de palavras antônimas. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I; 
C) Apenas III; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas. 
 
Texto para as questões 06 e 07: 
 
Pai não entende nada 
 
- Um biquíni novo? 
- É, pai. 
- Você comprou um ano passado! 
- Não serve mais, pai. Eu cresci. 
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, 
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. 
- Não serve, pai. 
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um 
biquíni maior. 
- Maior não, pai. Menor. 
Aquele pai, também, não entendia nada. 

Luís Fernando Veríssimo. Festa de criança. São Paulo, Ática, 
2000. 

 

QUESTÃO 06 

 
A) Uma crônica; 
B) Um poema; 
C) Uma canção; 
D) Um bilhete; 
E) Uma peça teatral. 
 
 

QUESTÃO 07 

De acordo com as normas gramaticais de acentuação 
gráfica e separação silábica das palavras presentes no 
texto, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona 

terminada em i; 
II. As palavras passado e cresceu, quando separadas, 

permanecem com seus respectivos dígrafos em uma 
mesma sílaba; 

III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras 
palavras acentuadas no texto são oxítonas; 

IV. Há no texto dois adjetivos antônimos. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e IV; 
D) Apenas IV; 
E) Apenas III. 
 

QUESTÃO 08 

 

 
 
Além de mocreia, que não recebe mais acento pelo 
motivo explicado pela personagem, há uma explicação 
correta para as mudanças do novo acordo ortográfico 
em: 
 
A) Heroi, que também perdeu o acento pelo mesmo 

motivo de mocreia; 
B) Para se diferenciará pelo contexto, pois o acento 

diferencial não existe mais; 
C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não 

existe mais em nenhuma ocasião; 
D) Chapeu, pois o acento do ditongo aberto éu não existe 

mais; 
E) Microondas, pois o hífen também foi abolido. 
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QUESTÃO 09 

Em se tratando das correspondências oficiais, todas as 
alternativas estão corretas, exceto: 
 
A) O relatório corresponde a uma exposição 

circunstanciada sobre atividades em função do cargo 
exercido; 

B) O memorando é utilizado para encaminhar atos, 
propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos; 

C) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade; 

D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de 
uma reunião, assembleia ou convenção; 

E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder 
público. 

 

QUESTÃO 10 

O amor e a loucura 
 
No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua 
chama e sua infância eterna. 
Mas por que o amor é cego?  
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o 
conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe 
uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. 
Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos 
gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança 
– e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele 
crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. 
Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do 
Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a 
Loucura a servir de guia ao Amor. 

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de 
loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8) 

 
Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. As palavras Loucura e Amor são personagens da 

história, por isso são grafadas com iniciais 
maiúsculas, como todo nome próprio; 

II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual 
fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte 
ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela 
loucura.”; 

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos; 
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse 

reparado.” Há um período composto por 
subordinação. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e III; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I; 
D) Apenas I, II e IV; 
E) Todas as afirmações. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha 
casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a 
afirmação: 
 
A) Se minha casa é branca então meu carro é verde; 
B) Se meu carro é verde então minha casa é branca; 
C) Se meu carro não é verde então minha casa não é 

branca; 
D) Meu carro é verde e minha casa é branca; 
E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca. 
 

QUESTÃO 12 

André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6 
quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6)  lado a lado no 3° 
andar de um hotel. O número de modos diferentes de 
eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto, 
se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no 
quarto Q4 é: 
 
A) 504; 
B) 480; 
C) 720; 
D) 264; 
E) 216. 
 

QUESTÃO 13 

Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade 
recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em 
15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do 
início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve 
de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa 
seja realizada no prazo previsto a jornada diária de 
trabalho dos operários restantes deve ser alterada para: 
 
A) 12 horas; 
B) 7 horas; 
C) 6 horas; 
D) 11 horas; 
E) 10 horas. 
 

QUESTÃO 14 

Três amigos montaram uma empresa e se tornaram 
sócios. Alberto investiu R$ 20.000,00, Benevides investiu 
R$ 15.000,00 e Carvalho investiu R$ R$ 25.000,00. 
Combinaram que todo lucro seria dividido em partes 
diretamente proporcionais às quantias investidas e todo 
prejuízo seria dividido em partes inversamente 
proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num 
dado mês deu prejuízo de R$ 2.350,00, a parte desse 
prejuízo que cabe a Carvalho é: 
 
A) R$ 750,00; 
B) R$ 680,00; 
C) R$ 600,00; 
D) R$ 580,00; 
E) R$ 400,00. 
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QUESTÃO 15 

Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de 
seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e 
perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e 
eles responderam: 
 
Paulo: “Eu fui.” 
José: “Paulo está falando a verdade.” 
Pedro: “Carlos não foi à escola.” 
João: Pedro está mentindo.” 
Carlos: “João não foi à escola.” 
 
Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo 
e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar, 
baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi 
à escola naquele dia foi: 
 
A) Paulo; 
B) José; 
C) Pedro; 
D) João; 
E) Carlos. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo 
federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma 
situação preocupante: metade das crianças brasileiras de 
até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente. 
Sobre o PNAIC é CORRETO afirmar: 
 
A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de 

todos os alunos da escola privada e, graças a uma 
incomum cooperação entre os municípios e o governo 
estadual; 

B)  É um programa de cooperação entre Governo do 
Estado e municípios cearenses com a finalidade de 
apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da 
rede pública de ensino até o final do segundo ano do 
ensino fundamental; 

C) É inspirado em um programa de alfabetização 
cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na 
Idade Certa; 

D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva 
oferecer assessoria técnico-pedagógica aos 
municípios no sentido de promover a implementação 
e implantação de propostas didáticas de alfabetização 
eficientes, que garantam a alfabetização das crianças 
matriculadas na rede pública e privada de ensino até o 
2º ano do Ensino Fundamental; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil 

receberão jogos da Copa do Mundo em 2014; 
B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o 

país dar um salto de modernização e apresentar não 
só sua capacidade de organização, como também força 
econômica para captar investimentos e os muitos 
atrativos que podem transformar o país em um dos 
mais importantes destinos turísticos do mundo a 
partir de um futuro próximo; 

C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais 
avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial 
no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste 
de 2013; 

D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de 
Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os 
cariocas também se preparam para a Olimpíada de 
2016; 

E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a 
entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 
federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede 
no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro 
de futebol e também é responsável pelos torneios de 
futebol feminino do país. 

 

QUESTÃO 18 

Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina 
hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia): 
 
I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central 

hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, 
no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da 
cidade de Altamira; 

II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou 
forte oposição de ambientalistas brasileiros e 
internacionais e de algumas comunidades indígenas 
locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do 
escopo do projeto, que originalmente previa outras 
barragens rio acima e uma área alagada total muito 
maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será 
a única usina hidrelétrica do Rio Xingu; 

III. O movimento contrário à obra, encabeçado por 
ambientalistas e acadêmicos, defende que a 
construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do 
regime de escoamento do rio, com redução do fluxo 
de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo 
diversos impactos socioeconômicos. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III; 
D) I, II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado 

do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro 
Manoel Beserra Veras; 

B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do 
Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi 
deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro-
secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
Sua primeira experiência em cargos do poder 
executivo deu-se com a eleição para governar o 
Estado; 

C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46 
deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe 
ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em 
leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação 
dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a 
aplicação do recursos públicos por parte do Governo e 
demais órgãos da administração. Atualmente é 
presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito 
prefeito de Fortaleza; 

D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído 
por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na 
Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do 
Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal 
Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro 
Valdomiro Távora; 

E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do 
Poder Judiciário com jurisdição em todo o território 
estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as 
questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido 
pelo Des. José Arísio Lopes da Costa. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

O Poder Executivo tem a função de governar o povo e 
administrar os interesses públicos, de acordo as leis 
previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que 
adota o regime presidencialista, o líder do Poder 
Executivo é o Presidente da República, que tem o papel 
de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito 
democraticamente para mandato com duração de quatro 
anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para 
igual período. Assinale a ÚNICA OPÇÃO INCORRETA 
sobre a Presidência da República de nosso país: 
 
A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30 

(trinta) órgãos entre ministérios e outros com status 
de ministério; 

B) Dentre os vários órgãos com status de ministério 
podem ser citados o Banco Central do Brasil, a 
Controladoria Geral da União e a Secretaria de 
Relações Institucionais; 

C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo 
Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do 
Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por 
Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do 
Presidente da República; 

D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e 
musicais, de importante valor histórico, criadas para 
transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a 
soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro 
símbolos oficiais da República Federativa do Brasil 
são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da 
República e o Selo Nacional; 

E) Michel Temer é o vice-presidente da República do 
Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta 
Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política, 
ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos 
Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do 
país, o PMDB. Entre as principais atribuições da Vice-
Presidência está a defesa do interesse nacional em 
foros, encontros e negociações internacionais. 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

As dislexias adquiridas podem ser divididas em 
periféricas e centrais (Zegiger, De Partz,1994). Marque a 
opção que contém as dislexias adquiridas centrais: 
 
A) Alexia pura e dislexia por negligência; 
B) Dislexia fonológica, dislexia profunda, dislexia 

semântica e a dislexia de superfície; 
C) Alexia pura, dislexia por negligência e dislexia de 

superfície; 
D) Dislexia por negligência; 
E) Dislexia fonológica e alexia pura. 
 

QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa que corresponde à etapa inicial do 
desenvolvimento cognitivo e ocupa, aproximadamente, 
os dois primeiros anos de vida da criança: 
 
A) Período Representativo; 
B) Período Concreto; 
C) Período Lógico-concreto; 
D) Período Sensório-motor; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 23 

Afasia pode ser definida como uma alteração no 
conteúdo, na forma e no uso da linguagem e de seus 
processos cognitivos subjacentes, tais como percepção e 
memória. Essa alteração é caracterizada por redução e 
disfunção, que se manifestam tanto no aspecto 
expressivo quanto no receptivo da linguagem oral e 
escrita (Chapey, 1996): 
 
A) Afasia de Broca; 
B) Afasia de Condução; 
C) Afasia Transcortical Motora; 
D) Afasia Global; 
E) Afasia Transcortical Sensorial. 
 

QUESTÃO 24 

A Triagem Auditiva pode ser realizada em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), berçário comum, alojamento 
conjunto de UTI neonatal. Marque a opção que apresenta 
as desvantagens da realização da Triagem Auditiva em 
berçário: 
 
A) Possibilidade de testarem grande número de crianças 

em pouco tempo; 
B) Nos primeiros dias de vida prevalece o estado de 

sono; 
C) Maior probabilidade de obstrução do meato acústico 

externo do Recém-nascido com vernix, com aumento 
de falsos-negativos; 

D) Possibilidade de analisar e discutir com a equipe 
médica e de enfermagem as intercorrências clinicas 
de cada criança; 

E) Todas as alternativas acima são vantagens da 
realização da Triagem Auditiva em berçário.  

QUESTÃO 25 

Indique o item que consta o laudo dos Potenciais 
Evocados Auditivos de Tronco Encefálico em forte 
intensidade em um paciente que apresenta Perda 
Auditiva Condutiva: 
 
A) Atraso nas latências absolutas das ondas I, III e V, e 

interpicos I-III, III-V e I-V normais; 
B) Latência das ondas I, III e V e os interpicos I-III, III-V e 

I-V normais; 
C) Ausência da onda I, e prolongamento nas latências das 

ondas III e V; 
D) Ausência total das ondas e interpicos; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 26 

Sobre Avaliação fonoaudiológica infantil, marque a 
alternativa que corresponde ao exame que deve ser 
realizado em crianças a partir dos dois anos de idade, e é 
possível condicionar a criança a executar uma tarefa de 
encaixe cada vez que perceber o estímulo sonoro: 
 
A) Testes de Reconhecimento da fala; 
B) Reforço Visual; 
C) Audiometria Lúdica; 
D) Emissões Otoacústicas; 
E) Potenciais Evocados Auditivos. 
 

QUESTÃO 27 

As deficiências auditivas adquiridas são determinadas 
por fatores ambientais que interferem no 
desenvolvimento embrionário da orelha interna ou a 
agridem após o seu desenvolvimento. Podem ser 
classificadas, segundo a época da alteração, em pré-
natais, perinatais e pós-natais. Masque a alternativa que 
indica uma Deficiência Auditiva Adquirida Perinatal: 
 
A) Rubéola; 
B) Meningite; 
C) Ototóxicos; 
D) Citomegalovírus; 
E) Hiperbilirrubinemia. 
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QUESTÃO 28 

Assinale o item que se refere às características 
linguísticas de Autismo Infantil: 
 
A) Mesmo na ausência de alterações neurológicas ou de 

malformações orofaciais, podem ocorrer distúrbios 
articulatórios; podem ocorrer disfluências; interesse 
pela comunicação; 

B) Grande variedade de distúrbios, podendo haver até 
ausência de comunicação; problemas de compreensão 
e expressão; linguagem tende a ser ecolálica, com 
padrões atípicos de entonação; respostas 
inconsistentes aos sons e a fala dos outros; 

C) Graus de distúrbios da linguagem e da fala dependem 
da severidade e da duração da perda auditiva; 
alterações prosódicas; fala telegráfica; 

D) Boa capacidade para compreensão da linguagem; 
presença de dificuldades articulatórias características 
de desvios fonêmicos; gestos de caráter simbólico 
empregados como formas não verbais de 
comunicação; 

E) Facilidade para imitação de ações com objetos; 
comportamentos intencionais que garantem a 
interação; domínio da linguagem verbal. 

 

QUESTÃO 29 

Segundo Andrade (2002), a Gagueira pode ser definida 
pelas rupturas involuntárias do fluxo da fala, 
caracterizadas por repetições de sons e de sílabas, 
prolongamento de sons, bloqueios, pausas extensas e 
intrusões nas palavras. Essas alterações diminuem a 
velocidade da fala e provocam um grau de rompimento 
acima da taxa pertinente à idade do falante. Dentro dessa 
consideração, três subgrupos de gagueira podem ser 
definidos: gagueira idiopática ou do desenvolvimento, 
gagueira neurogênica e gagueira psicogênica. Assinale o 
item que caracteriza a gagueira idiopática: 
 
A) Tem inicio na infância, durante a fase de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem, e se caracteriza como 
um distúrbio crônico, mesmo que apresente períodos 
cíclicos de fluência; 

B) É decorrente de um dano cerebral de origem vascular 
ou traumática, principalmente quando a lesão tem 
características difusas; 

C) Causada por algum evento psicológico identificável 
(traumático ou de conflito emocional) ou é associada 
aos quadros psiquiátricos; 

D) Todas as alternativas anteriores caracterizam a 
gagueira idiopática; 

E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

Em relação às Afasias identifique se os itens abaixo são 
verdadeiros (V) ou falsos (F). 
 
(   ) “Emissivas”, “receptivas”, e “mistas” são 

classificações da Afasia; 
(   ) Afasia de Condução é uma afasia não-fluente, 

caracterizada por parafasias fonêmicas e verbais 
formais, sendo possível ainda ocorrer anomias ou 
parafasias semânticas durante a conversação; 

(   ) Afasia Transcortical Motora é a afasia mais grave, 
caracterizada por comprometimento severo da 
emissão e da compreensão oral e gráfica; 

(   ) Afasias “Receptivas” fazem parte do grupo de afasias 
cujo  déficit da compreensão é maior do que o déficit 
de expressão. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, 
de cima para baixo.  
 
A) V, V, F, V; 
B) F, F, F, V; 
C) F, V, F, V; 
D) V, F, V, F; 
E) V, F, F, V. 
 

QUESTÃO 31 

A dislexia pode ser classificada como: Dislexia 
disfonética ou fonológica, Dislexia diseidética ou 
superficial, e Dislexia mista. Marque a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª: 
 
1. Dislexia disfonética; 
2. Dislexia diseidética; 
3. Dislexia mista. 
 
(   ) Dificuldade na leitura em razão de um problema de 

ordem visual. Associado a disfunção do lóbulo 
occipital; 

(   ) Dificuldade na leitura oral de palavras pouco 
familiares, na conversão da letra para o som. 
Associado a disfunção do lóbulo temporal; 

(   ) Apresentar problemas disfonéticos e diseidéticos, 
associados às disfunções dos lóbulos pré-frontal, 
frontal, occipital e temporal. 

 
A sequência esta correta em: 
 
A) 3, 2, 1; 
B) 1, 2, 3; 
C) 2, 1, 3; 
D) 2, 3, 1; 
E) 3, 1, 2. 
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QUESTÃO 32 

“É decorrente de uma disfunção do sistema nervoso 
central, relacionado a uma “falha” no processo de 
aquisição ou no desenvolvimento” (Ciasca,2003). 
 
É a definição de: 
 
A) Dislexia; 
B) Desvio fonético; 
C) Desvio fonológico; 
D) Distúrbio de Aprendizagem; 
E) Afasia. 
 

QUESTÃO 33 

Os sons são classificados quanto ao ponto de articulação. 
Indique a alternativa que nomeia o ponto articulatório 
dos fonemas /k/ e /g/.  
 
A) Bilabiais; 
B) Velares; 
C) Alveolares; 
D) Linguo-alveolares; 
E) Labiodentais. 
 

QUESTÃO 34 

Paciente 32 anos, vítima de AVC, chega à consulta 
fonoaudiológica acompanhado da irmã, que relata que o 
irmão apresenta leitura e escrita alterada, fala não 
fluente, tem boa compreensão, mas tem dificuldades 
para se expressar.  
Assinale alternativa que corresponde o tipo de Afasia 
que o paciente apresenta: 
 
A) Afasia de Broca; 
B) Afasia de Wernick; 
C) Afasia Global; 
D) Afasia de Condução; 
E) Afasia Anômica. 
 

QUESTÃO 35 

Qual exame auditivo vem sendo utilizado na Triagem 
Auditiva Neonatal e apresenta as seguintes 
características: “alta sensibilidade e especificidade, 
identificação de perdas auditivas uni e bilaterais de grau 
leve e com possibilidade de avaliar a maturação e 
detectar neuropatias e alterações retrococleares”. 
 
A) Emissões Otoacústicas; 
B) Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico; 
C) Audiometria Tonal; 
D) Vectonistagmografia; 
E) Craniocorpografia Computadorizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

A forma da curva timpanométrica fornece importantes 
informações a respeito do estado mecânico da orelha 
média. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 
1. Tipo A; 
2. Tipo Ad; 
3. Tipo As; 
4. Tipo B; 
5. Tipo C. 
 
(   ) Curva plana, ausência de pico de máxima admitância, 

ocorre em casos de presença de líquido no espaço da 
orelha média; 

(   ) Curva normal, pico de admitância à baixa pressão no 
MAE (-100 a +50daPa); 

(   ) Pico de máxima admitância, deslocado para pressão 
negativa, compatível com disfunções da tuba 
auditiva; 

(   ) Curva aberta, compatível com a disfunção da cadeia 
ossicular ou flacidez da membrana timpânica; 

(   ) Pico de máxima admitância à baixa pressão, porém 
com amplitude reduzida; curva presente em 
condições de aumento de rigidez do sistema. 

 
A) 1, 2, 3, 4, 5; 
B) 4, 3, 5, 1, 2; 
C) 5, 4, 3, 2, 1; 
D) 4, 1, 5, 2, 3; 
E) 3, 1, 5, 4, 2. 
 

QUESTÃO 37 

Tartajeio refere-se à: 
 
A) Ao tempo da fala, em que o ritmo da fala é mais rápido 

do que o normal; 
B) Fala lentificada, e costuma aparecer como sequela de 

problemas neurológicos; 
C) Incapacidade de transformar rapidamente o 

pensamento em linguagem; 
D) 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; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 38 

Pesquisas indicam que a comunicação protoimperativa 
apesar de insatisfatória, é mais frequentemente 
observada em indivíduos: 
 
A) Superdotados; 
B) Com Altas habilidades; 
C) Autista; 
D) Com síndrome de Down; 
E) Todas as alternativas acima estão incorretas. 
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QUESTÃO 39 

A comunicação Alternativa e Ampliada se subdivide em 
comunicação não-apoiada e a comunicação apoiada. São 
consideradas comunicações não-apoiada, exceto: 
 
A) As expressões do corpo; 
B) Língua de sinais; 
C) Movimentos corporais; 
D) Expressões linguísticas na forma física e fora do corpo 

do usuário; 
E) Expressões faciais. 
 

QUESTÃO 40 

Bzock, estabeleceu alguns princípios para a linguagem 
“Receptiva”, exceto: 
 
A) A linguagem receptiva sucede sempre a linguagem 

expressiva; 
B) O vocabulário receptivo ultrapassa sempre o 

expressivo; 
C) A linguagem receptiva é semi-dependente da 

expressiva; 
D) A linguagem expressiva pode se mostrar atrasada 

devido a influências do meio ambiente; 
E) A linguagem receptiva precede sempre a linguagem 

expressiva. 
 

QUESTÃO 41 

Sobre o Teste do Processamento Auditivo Central, 
assinale a alternativa que apresenta como habilidade 
auditiva “figura fundo para palavras e sequencialização”: 
 
A) PSI/SSI; 
B) Memória sequencial para sons verbais e não-verbais; 
C) Dicótico de dígitos; 
D) SSW; 
E) Dicótico não-verbal e sons competitivos. 
 

QUESTÃO 42 

Indique a alternativa que contém patologias da audição 
com perda auditiva tipo retrococlear: 
 
A) Doença de Meniere; 
B) Neurinoma do Acústico; 
C) Disfunção Tubária; 
D) Trauma Acústico; 
E) Otoxidade. 
 

QUESTÃO 43 

Assinale a opção que não caracteriza a Dislalia Fonética: 
 
A) Estuda os sons da fala materialmente; 
B) Descreve os sons produzidos como substância; 
C) Vê diferenças articulatórias e acústicas; 
D) Preocupa-se com a recepção e realização do som; 
E) Usa os métodos da linguística e da fonologia. 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 

Indique a afirmativa que define Agrafia: 
 
A) Perda total ou parcial das habilidades de cálculo 

devido a uma lesão cerebral; 
B) Perda ou alteração da capacidade para produzir a 

linguagem escrita devido lesão cerebral adquirida; 
C) Perda ou alteração da habilidade para compreender a 

linguagem escrita devido lesão cerebral; 
D) Todas as alternativas acima definem agrafia; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 45 

Diego, 5 anos de idade, possui distúrbio de linguagem 
secundário a traumatismo crânio encefálico ocorrido 
quando tinha 3 anos de idade. Com relação aos possíveis 
achados de sua avaliação fonoaudiológica, marque a 
alternativa correta: 
 
A) Deficit de compreensão verbal não é um achado 

comum no caso de Diego; 
B) É possível que a principal manifestação 

fonoaudiológica da avaliação de Diego seja prejuízo 
exclusivo das habilidades fonológicas; 

C) A aplicação do teste CONFIAS possibilitará a análise 
dos níveis silábico e fonêmico da consciência 
fonológica; 

D) Os resultados do teste ABFW (área de vocabulário) 
vão evidenciar que Diego é incapaz de empregar as 
regras fonológicas da sua língua de forma adequada; 

E) A coleta da amostra da fala espontânea não será 
necessária nesse caso, pois Diego possui distúrbio de 
linguagem secundário a traumatismo crânio 
encefálico. 

 

QUESTÃO 46 

Indique a alternativa que corresponde ao laudo das 
Emissões Otoacústicas Transientes (EOAT) e Emissões 
Otoacústicas Produto Distorção (EOAPD), de um 
individuo que apresenta Perda Auditiva Sensorioneural 
Leve à direita e moderada à esquerda: 
 
A) EOAT presentes bilateral, e EOAPD presente à direita 

e ausente à esquerda; 
B) EOAT presente à direita e ausente à esquerda, e 

EOAPD presentes bilateral; 
C) EOAT e EOAPD presentes bilateral; 
D) EOAT e EOAPD ausentes bilateral; 
E) EOAT ausentes bilateral, e EOAPD presentes bilateral. 
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QUESTÃO 47 

Indique a opção que caracteriza Perda Auditiva 
Condutiva: 
 
A) Timpanogramas normais; 
B) Gap aéreo-ósseo pequeno, que não excede 10dB; 
C) Bons limiares de condução óssea, sinalizando a 

ausência de problemas nos mecanismos 
neurossensoriais; 

D) Nos casos bilaterais, a pessoa tende a falar em voz 
alta, pois perde a capacidade de realizar 
monitoramento da própria voz; 

E) Gap aéreo-ósseo inexistente. 
 

QUESTÃO 48 

Observe as seguintes palavras: pato, foca, soda. 
 
Da esquerda para direita, podemos afirmar quanto à 
área de articulação: 
 
A) Velar, alveolar e labiodental; 
B) Labiodental, velar e bilabial; 
C) Bilabial, labiodental e alveolar; 
D) Bilabial, alveolar e velar; 
E) Alveolar, bilabial e velar. 
 

QUESTÃO 49 

Acalculia, Alexia e Apraxia, são distúrbios da área da: 
 
A) Voz; 
B) Linguagem; 
C) Audição;  
D) Deglutição; 
E) Motricidade Orofacial. 
 

QUESTÃO 50 

Marque a opção que não se refere aos testes 
audiológicos: 
 
A) Rinne; 
B) Weber; 
C) Bera; 
D) EOA; 
E) GIRBAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




