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 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas:  05 (cinco) questões de Português;  15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos; 
 
 Você recebeu:  Caderno de Prova.  Cartão-resposta. 
 
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 

reclame ao fiscal da sala para que o substitua. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem 

rigorosamente à numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno 
de Prova. 

 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, 
B, C, D e E que correspondem às alternativas da questão.  

 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da 

letra que corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, 

ela será anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, 

para evitar possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, 
preencha o cartão-resposta. 

 Você terá duas horas e meia para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

 
BOA SORTE! 

 
Universidade do Contestado - UnC 

UnC Mafra/Rio Negrinho 
Julho/2013 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GABARITO 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    






FONOAUDIÓLOGO 

Processo Seletivo Público – Mafra (SC) – Edital 002/2013 

1
 

CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS 
                                                
01. Complete as frases com a conjunção solicitada: 

a) Havia muito serviço,.............................  ninguém trabalhava. (adversativa) 
b) Ou galopa ..................... sai da estrada. (alternativa) 
c) Não demore, ....................... sua mãe fica preocupada. (explicativa) 
d) O homem depende do solo e da flora; deve...................., preservá-los. (conclusiva) 
e) Os argumentos sobre os malefícios da poluição não os abalam..............os comovem. (aditiva) 

(A) mas, ou, pois,  portanto, nem. 
(B) porém, ou, porque, por isso, e. 
(C) por isso, nem, porque, por isso, e. 
(D) entretanto, e, pois, nem, e. 
(E) mais, ou, pois, por isso, nem. 
 
02. Nos locais públicos, é comum afixarem placas com frases redigidas incorretamente.   Assinale a frase 
incorreta. 
(A) Alugam - se vagas para estudantes.                       
(B) Necessitam-se de auxiliares de pedreiro. 
(C) Compra-se terra.                                         
(D) Vende-se uma casa. 
(E) Precisa-se de balconistas. 
 
03. Assinale a alternativa em que o uso dos verbos fazer, haver e ser está de acordo com a norma culta. 
(A) Haviam muitos problemas. 
(B) Faziam dias alegres naquele verão. 
(C) Não houveram mais casos de dengue nas redondezas, desde a intervenção do médico. 
(D) Há vinte alunos na sala de aula. 
(E) Quinhentas gramas de azeitonas são muito. 
 
04. Assinale a oração em que há erro de concordância verbal: 
(A) Luciano ou José dirigirá o táxi. 
(B) Minas Gerais recebe muitos turistas durante o ano todo. 
(C) Faltaram água e energia elétrica. 
(D) Todos os acadêmicos compareceram à aula. 
(E) Água, comida, nada fizeram o pardalzinho feliz. 
 
05. Em qual das alternativas o uso do vir e ver está correto? 
(A) Quando ele vir à cidade, conversarei com ele. 
(B) Se meu pai ver o filme, ficará emocionado. 
(C) Quando ele vir o resultado do exame, não terá o de que reclamar. 
(D) Quando ele ver aquele retrato, me telefonará. 
(E) Quando os estudantes virem aqui, nós lhes mostraremos o museu. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
6. Em relação à terapia inicial para desordens temporomandibulares, considere as indicações abaixo: 
 1. Explicação detalhada das  desordens aos paciente, com linguagem clara e simples. 
2. Descanso articular por ampliação do uso da mandíbula, por dieta sólida e limitação de movimentos. 
3. Medicação antiprética e drogas antinflamatórias não esteróides, quando necessárias. 
4. Aplicação de bolsas de calor e ou gelo. 
 São ações corretas apenas: 
(A) 2 e 4 
(B) 1 e 3 
(C) 1 e 4 
(D) 2 e 3 
(E) 3 e 4 
  
7.  No que se refere ao repouso vocal, assinale as proposições corretas: 
1. A prescrição de repouso vocal integral é indicada nos quatro dias seguintes a uma interveção das pregas 
vocais, como tratamento a laser para pólipo, nódulo e edema crônico. 
2. O repouso vocal deve ser recomendado a longo prazo, pois não pode produzir fusão muscular. 
3. O repouso vocal é contra indicado em caso de disfonia espasmódica. 
4. A moderação vocal é indicada em caso de inflamação grave da mucosa das pregas vocais. 






FONOAUDIÓLOGO 

Processo Seletivo Público – Mafra (SC) – Edital 002/2013 

2
 Estão corretas apenas; 
(A) 1,2 e 3 
(B) 2,3 e 4 
(C) 1, 2 e 4 
(D) 1, 3 e 4 
(E) 1 e 2 
  
8.  Quanto aos diferentes tipos de disartria é correto afirmar: 
(A)  A disartria flácida caracteriza-se por voz áspera, com esforço, tensa-estrangulada, 
interrupção articulatória   irregular e acentuação excessiva. 
(B) A disartria hipocinética caracteriza-se por voz monótona, como monoaltura e 
monointensidade, acentuação reduzida e articulação imprecisa nas consoantes. 
(C) A disartria hipercinética caracteriza-se por voz soprosa, monoaltura, articulação imprecisa das 
consoantes e hipernasalidade. 
(D) A disartria atáxica caracteriza-se por voz áspera, monoaltura, interrupção articulatória irregular e 
articulação imprecisa das vogais. 
(E) As desordens extrapiramidais caracterizam-se por voz com hipernasalidade, voz inspiratória, 
disfonia e disfagia. 
  
9.  No que se refere ao processo de deglutição; 
1. A deglutição é uma função complexa que atua para impelir o bolo alimentar para a faringe e proteger as 
vias aéreas superiores, no que se refere a sua fase oral. 
2. Na fase oral da deglutição, é indicativo de inadequação, a participação limitada ou nula da musculatura 
perioral. 
3. Na fase faríngea o mecanismo propelente tem como função empurrar o bolo alimentar para o esôfago, 
com atuação dos músculos superior, médio e inferior da farínge e a iserção é realizada pelos nervos vago e 
glossofaríngeo. 
4. É na fase oral que o palato mole fecha a nasofarínge, o dorso da língua se deprime para que o bolo 
alimentar deslize para orofaringe. 
 Estão corretas: 
(A)  questões 1 e 3 
(B) questões 2 e 3 
(C) questões 2 e 4 
(D) todas as questões estão corretas 
(E) nenhuma das alternativas são corretas 
   
10.  Em relação às afasias é correto afirmar: 
(A)   Na afasia de Wernicke, verifica-se a alteração no que se refere à área associativa não 

específica,apresentando elocução verbal abundante, com redução quantitativa da linguagem após certo 
tempo de evolução da doença. 

(B) Na afasia de Broca, verifica-se alteração no que se refere a área associativa específica, sendo 
o primeiro  sintoma a supressão total da fala, sendo muito frequente que o comportamento linguístico fique 
restrito, a evolução da linguagem se faz , geralmente, para um agramatismo ou estilo telegrágico. 
(C) O distúrbio linguístico que se caracteriza por uma diminuição geral da iniciativa, com grande 
dificuladade em dar respostas imediatas, decorrente de uma lesão na área occipital é conhecido como 
Afasia Transcortical Motora". 
(D) Na Afasia de Broca, o discurso do paciente apesar de fluente, contém numerosas parafasias de 
todas as espécies, inclusive neologismos e jargões, sem demonstrar grande consciência do problema de 
linguagem. 
(E)  A afasia amnésica corresponde a uma lesão do giro extra-piramidal direito manifestando um quadro 
de anomia com alteração de rítmo elocutório e prosódia. 
  
11.   Selecione as questões corretas. 
1. Quando a disfemia começa na primeira infância, em sua etapa inicial, chamada fase primária, a criança 
não é consciente do problema, até que o meio o torna evidente. 
2. Em uma perspectiva neuropsiclógica, supõe-se a existência de um fenômeno de interferência na  
retroação - auditiva da própria fala, o que dificulta o controle acústico da fala, passando o disfêmico a 
estabelecer esse controle por via proprioceptiva. 
3. O gaguejar tônico é produzido por breves e rápidas contrações bucais que tem por efeito uma repetição 
compulsiva de vocábulos. 
4.  O gaguejar clônico é caracterizado pela fala entrecortada com espasmos, que afetam a fonação e que 
provocam bloqueio da fala. 
(A) 1 e 3 estão corretas 
(B) 1 e 4 estão corretas 
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(C) 2 e 3 estão corretas 
(D) 2 e 4 estão corretas 
(E) 1 e 2 estão corretas 
  
12.  Na deglutição atípica, a ponta da língua é pressionada entre os incisivos e seus bordos laterais, 
podem também penetrar entre os pré-molares e molares. Esta afirmação pode ser associada: 
1. A uma mordida aberta anterior, assim como um a um efeito similar nos setores laterais. 
2. A um posicionamento correto de língua contra o palato- duro no ato da deglutição. 
3. Não há contração dos masséteres, não ocorrendo oclusão dentária. 
4. Em histórias relacionadas a sucção de dedos e respiração bucal, desenvolvendo deglutição com dentes 
em oclusão e língua protraída para mordida aberta, com  contração de masséteres. 
  As alternativas relacionadas a deglutição atípica são: 
(A) 1,2,3 e 4 
(B) 1, 3 e 4 
(C) 1, 2 e 4 
(D) 3 e 4 
(E) 2 e 3 
  
13. Assinale  a questão correta no que se refere as fases da deglutição: 
(A)  A fase esofágica é a fase em que a atividade é consciente e voluntária, sendo a única fase da 
deglutição controlada conscientemente pelo indivíduo. 
(B)  Na fase oral   ocorre contato da língua com a união dos palatos duro e mole: o palato mole, que 
repousava sobre a língua desloca-se para cima pela ação dos músculos orbiculares, que o empurram contra 
a parede posterior do estômago. A língua se projeta para trás, ao mesmo tempo ocorre o  movimento do 
osso zigomático  para frente e para baixo, acompanhando a contração do esôfago. 
(C)  Durante a primeira fase da deglutição os molares estão, algumas vezes em contato, o que indica a 
atividade dos músculos elevadores da mandíbula. A inervação desta primeira fase é efetuada pelo nervo 
trigêmio. 
(D)  A fase oral da deglutição é um período involuntário e consciente, caracteriza-se pelo fechamento 
das cavidades vizinhas a farínge, com exceção do esôfago para onde irá o alimento. 
(E)  Fase faríngea começa com o relaxamento do músculo cricofaríngeo favorecendo a entrada do 
alimento no pulmão. 
  
14.  As funções do sistema estomatognático são: 
(A)  tonicidade, deglutição, fonação, mastigação, sucção. 
(B)  mastigação, deglutição,respiração, fonação, tonicidade. 
(C)  respiração, mastigação, deglutição, sucção, fala. 
(D)  deglutição, respiração, mastigação, equilíbrio, sucção. 
(E)  sucção, fonação, respiração, deglutição, tonicidade. 
  
15.  Marque a sequência correta das afirmações abaixo no que se referem a serem verdadeiras ou 
falsas. 
( ) O balbucio caracteriza-se pelo encadeamento e ligação dos sons em uma expiração, ocorrendo 
em bebês que geralmente estão sozinhos, desaparecendo quando o adulto chama sua atenção. 
( ) O chamado balbucio socializado aparece por volta do sexto mês de vida e vai se transformar numa 
vocalização para chamar atenção, aguentar a rejeição e expressar pedidos. 
( ) O balbucio individual e o jogo vocal social continuam de forma acentuada durante o período que 
vai dos 12 aos 24 meses da criança. 
( ) Por volta do oitavo mês do bebê, as inflexões são bastante evidentes e os traços prosódicos 
favorecem a produção de uma fala pré - linguística. 
(A)  V-V-V-V 
(B)  F-V-F-V 
(C) F-F-V-V 
(D) V-V-F-F 
(E) V-V-F-V 
 
16.  Sendo a disartria um distúrbio neurológico caracterizado pela incapacidade de articular 
palavras corretamente, selecione as afirmações corretas. 
1. A disartria espástica advinda de um dano piramidal bilateral é caracterizada por desarticulação específica 
que afeta, tipicamente os fonemas labiais quando a fraqueza facial está presente, ou os fonemas linguais 
quando a língua se acha envolvida. 
2. A disartria espástica advinda de um dano piramidal unilateral é caracterizada pela qualidade áspera, 
forçada, estrangulada da hiperfonação, acompanhada da desarticulação generalizada proveniente de uma 
apresentação lenta, calma e monótona, em conformidade com hiproposódia. 
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3. A disartria atáxica surge do dano do sistema cerebelar, incluindo o cerebelo, seu núcleo e suas vias 
aferentes e eferentes. Caracteriza-se pelas mudanças na coordenação da fala sequencial como prosódia e 
articulação. 
4. A disartria flácida ocorre em pacientes que apresentam distúrbio do movimento como coreia, atetose, 
distonia, discinesia tardia, mioclônus palatal e tremores da voz. Estes movimentos adicionais rompem a fala 
em base intermitente, do que resulta a perda do padrão normal. 
5. Disartria hipercinética se refere às disartrias associadas com formas hipercinéticas da doença 
extrapiramidal. Estão associadas às várias formas de anormalidades do movimento. 
 Estão corretas: 
(A) questão 1e 2 
(B) questão 2e 3 
(C) questão 2 e 4 
(D) questão 1 e 3 
(E) questão 3 e 5 
  
17. Para que ocorra o uso da linguagem, se faz necessário o uso eficaz e interação de muitas 
habilidades. Bloom (1988), sugere que as habilidades de linguagem podem ser descritas em termos de 
forma, de conteúdo e de uso. Baseado nesta afirmação assinale a alternativa correta: 
(A) A forma inclui a fonologia, sintaxe e morfologia. 
(B) O conteúdo inclui os significados ou a semântica das palavras e elocuções. 
(C) A forma inclui habilidades pragmáticas como as regras do discurso social e o propósito do falante 
para a comunicação. 
(D) O uso inclui os significados, a semântica das palavras e elocuções. 
(E) O conteúdo inclui a fonologia, sintaxe e morfologia. 
  
18. Para compreender a patologia que afeta a produção vocal é imprescindível revisar alguns conceitos 
básicos anatômicos e fincionais dos órgãos que intervêm na produção da mesma. Em relação a estes 
órgãos é correto afirmar: 
(A) A cavidade bucal e lábios não atuam como órgãos de ressonância. 
(B) A cavidade nasal se fundamenta em preparar o ar no ato inspiratório, para que não cause dano às 
estruturas aéreas inferiores, participando como ressonador. 
(C) O pulmão atua como órgão que canaliza a corrente aérea expiratória para  a faringe. 
(D) A traquéia é o fole propulsor de ar responsável pela produção da voz. 
(E) A faringe não atua em qualquer processo da fonação. 
  
19. São características do padrão bilateral de mastigação: 
(A) Abrasão fisiológica e movimento vertical e horizontal equilibados. 
(B) Abrasão fisiológica e saúde periodontal melhor do lado esquerdo. 
(C) Abrasão fisiológica e movimentos horizontais do lado de balanceio. 
(D) Abrasão fisiológica e saúde periodontal melhor do lado direito. 
(E) Abrasão fisiológica e movimentos verticais acentuados do lado esquerdo. 
  
20.  Quanto aos deveres do fonoaudiólogo em relação aos clientes temos: 
 1. Fornecer laudo fonoaudiológico ao cliente quando este for encaminhado ou transferido, ou por simples 
desistência, quando solicitado. 
2. Esclarecer ao cliente sobre os prejuízos de uma possível interrupção do tratamento. 
3. Esclarecer ao cliente, no caso de indicação de atendimento em equipe, a qualificação dos demais 
membros desta, definindo suas responsabilidades e funções. 
4. Permitir ao cliente o acesso ao prontuário, dando-lhe as explicações necessárias a compreensão do 
mesmo. 
5. Esclarecer o cliente ou seu representante legal sobre as implicações de tratamentos fonoaudiológicos 
equivalentes, praticados simultaneamente. 
 Podemos concluir que estão corretas as afirmações: 
(A) 1,2 e 5 apenas. 
(B) 2,4 e 5 apenas. 
(C) 1,2,e 4 apenas. 
(D) 3, 4 e 5 apenas. 
(E) todas estão corretas. 

 







