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QUESTÕES 1 A 8 - LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 01 
O LUTADOR
Carlos Drummond de Andrade
Lutar com palavras
é a luta mais vã.
Entanto lutamos
mal rompe a manhã.
São muitas, eu pouco.
Algumas, tão fortes
como o javali.
Não me julgo louco. 
Se o fosse, teria
poder de encantá-las.
Mas lúcido e frio,
apareço e tento
apanhar algumas
para meu sustento
num dia de vida.
Deixam-se enlaçar,
tontas à carícia
e súbito fogem
e não há ameaça
e nem 3 há sevícia
que as traga de novo
ao centro da praça.
Insisto, solerte.
Busco persuadi-las.
Ser-lhes-ei escravo
de rara humildade.
(...)
(Carlos Drummond de Andrade. O Lutador. In: Reunião. Rio de Janeiro: José Olympio, 1969, p. 67)

A respeito do poema acima, pode-se considerar corretas todas as questões, EXCETO:
a) O termo “algumas tão fortes” refere-se às palavras.
b) Subentende-se no poema um vislumbre do “eu poético” pelas palavras. Ele procura dominá-las, mas 
finalmente rende-se a elas, reconhecendo seu poder.
c) Ao afirmar que “Lutar com palavras é a luta mais vã”, o ‘eu poético’ considera sua luta uma perda de 
tempo.
d) A expressão “Algumas são fortes como javali” é um caso evidente de Figura de Linguagem. 

Questão 02

GUARDADOR DE REBANHOS IX
Fernando Pessoa

Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos
E os meus pensamentos são todos sensações.
Penso com os olhos e com os ouvidos
E com as mãos e os pés
E com o nariz e a boca.
Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la
E comer um fruto é saber-lhe o sentido.
 
Por isso quando num dia de calor
Me sinto triste de gozá-lo tanto,
E me deito ao comprido na erva,
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E fecho os olhos quentes,
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade,
Sei a verdade e sou feliz.

(Fernando Pessoa. Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1984)

Julgue as assertivas:
I. O poema valoriza o subjetivismo, a busca pela compreensão do mundo através da introspecção, da 
meditação, por isso afirma: “E os meus pensamentos são todos sensações”.
II. O “eu poético” exalta a experiência, valoriza a objetividade, por isso diz: “Pensar uma flor é vê-la e cheirá-
la”.
III. O poema demonstra o que poderia ser uma vida simples, sem anseios e preocupações complexas, para 
a qual, o prazer de deitar no campo e sentir a natureza à sua volta retrata a felicidade.
IV. O “eu lírico”, na verdade, é infeliz, pois, mesmo usufruindo um belo dia de calor, declara: “me sinto triste 
de gozá-lo tanto”.

Estão corretas:
a) Apenas I.
b) I e IV.
c) II e IV.
d) II e III.

Questão 03

EU SOU “NORMAL”
Se você perguntasse a um jovem dos anos 80 a que tribo ele pertencia, as respostas seriam múltiplas. 
Ele poderia ser punk, metaleiro, dark, New wave, careta, rockabilly. Um punk tratava um rockabilly como 
um Montecchio a um Capulleto em Romeu e Julieta: com desdém raiva e sopapos. Não é à toa que os 
psicólogos passaram anos teorizando sobre a turma como a “segunda família”. Era em relação a ela que 
havia códigos de honra.  Era por ela que se combatia e brigava.
A instituição da “turma” substituta da “família” mereceu os primeiros estudos nos anos 50. Naquela época, 
ficou popular o musical West Side Story uma versão de Romeu e Julieta que, em vez de Montecchios e 
Capulettos, opunha as tribos dos “Jets” e dois “Sharks”.
Esse quadro mudou na virada para o século 21.
Pergunte a um adolescente dos dias de hoje a que tribo ele pertence. Há 99% de chance de que ele 
responda: “Eu sou normal”. E o que significa ser normal? Não ter tribo? Nada disso. “Normal” é aquele que 
transita livremente por diferentes turmas. O que é surfista de dia e pagodeiro de noite, por exemplo. Ou a 
menina que é nerd no colégio, patricinha no Shopping, mas namora um metaleiro – e frequenta festas de 
Rock pesado com ele. Nos anos 80, uma patricinha (na época elas eram chamadas “burguesinhas”) sofreria 
gozações num reduto hardcore. Atualmente, a resistência é bem menor.
Vive-se hoje a “era do camaleão”. Há várias explicações para o fenômeno. A primeira é que o significado 
das tribos se diluiu. No começo dos anos 80, ser punk era admirar um movimento de jovens ingleses 
desempregados com plataforma definida. Hoje, dessa tendência, restaram os cabelos com corte moicano e 
as braçadeiras de couro. Em vez de ideologia, há acessórios. E diversão. A maior parte das tribos, nos dias 
de hoje se agrupa em torno de atividades de lazer. Que pode ser esportivo (surfistas e skatistas), cultural 
(pagodeiros, roqueiros, alternativos que gostam de MPB) ou relativo à vida noturna (clubbers e darks).
Por isso não faz sentido brigar. Por que combater alguém que apenas se diverte de forma diferente? Melhor 
é ficar amigo, para aproveitar diferentes tipos de programas. “Os adolescentes perceberam que não faz 
sentido se estapear por uma identidade transitória”, defende o psicanalista e escritor italiano Contardo 
Calligaris. Entre os mais velhos, que viveram tempos mais radicais, há quem veja nessa mudança constante 
um lado negativo, um reflexo da superficialidade dos dias atuais. Na verdade, o exercício da tolerância é 
uma conquista da geração de hoje. (...)
(Adélia Chagas. Eu sou “normal”. In: Veja Jovens. Edição especial da Veja. Editora Abril. ano 34, n. 38, 2001. 
P. 38-39)
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O texto acima é um artigo de opinião, gênero discursivo argumentativo, no qual alguém, se utilizando 
de argumentação, discorre sobre um determinado tema, emitindo seu parecer, sua opinião. Assim, 
com base no texto lido, pode-se afirmar que todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) O termo: “vive-se hoje a “era do camaleão”” (5º parágrafo) expressa o contraste de comportamento da 
atual geração jovem com o comportamento das gerações passadas.
b) A escritora se posiciona contrariamente ao comportamento que os jovens vêm apresentando atualmente, 
por isso, ao concluir, diz: “nessa mudança constante um lado negativo, um reflexo da superficialidade dos 
dias atuais” (6º parágrafo).
c) O texto apresenta um enfraquecimento, em termos ideológicos, na decisão de cada jovem em agrupar-se 
a uma ou outra “tribo”.
d) O texto aponta explicitamente a época em que ocorreu essa mudança comportamental nos jovens.

Questão 04
Assinale abaixo a alternativa que NÃO respeita a norma culta da Língua Portuguesa no que tange à 
escorreita ortografia e acentuação:
a) Sócio de empresa privada é investigado pela Polícia Federal. Ministério Público pretende leva-lo para o 
banco dos réus. 
b) Cúpula tenta dinamizar negócios entre árabes e entidades europeias.
c) Assembleia das Nações Unidades reúnem-se nesta semana a fim de tratar de temas polêmicos.
d) Em alguns países a pesquisa com células-tronco para fins terapêuticos é permitida.

Questão 05
QUADRILHA
Carlos Drummond de Andrade
João amava Tereza que amava Raimundo
Que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
Que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes
Que não tinha entrado na história.
(Carlos Drummond de Andrade. Reunião. 10ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980. p. 19)

No contexto do poema acima, assinale a alternativa CORRETA a respeito da Regência Verbal e da 
Transitividade do verbo:
a) No 5º verso: “Raimundo morreu de desastre”, o verbo “morreu” é Intransitivo e o termo “de desastre” é 
Objeto Indireto.
b) No último verso: “Que não tinha entrado na história”, “tinha” é Verbo Transitivo Direto e “entrado” é Objeto 
Direto.
c) Tereza, Raimundo, Maria, Joaquim e Lili (1º e 2º versos) são todos Objetos Diretos e o verbo a que se 
referem (verbo amar) é Transitivo Direto.
d) O verbo “amava”, presente nos três primeiros versos, é um Verbo Transitivo Indireto.

Questão 06
“Use sempre protetor solar, passe um hidratante em sua pele e lave o rosto 2 vezes ao dia com água e 
sabonete neutro. A massagem também é sempre bem-vinda, pois ajuda no relaxamento e ativa a circulação 
linfática e venosa.”
(Campanha de prevenção de doenças venosas e arteriais – SBACVSP)

Analisando o texto acima, se pode afirmar que:
I. No texto predominam elementos instrucionais.
II. No texto predominam elementos descritivos.
III. Deve ser classificado como texto do tipo dissertativo.
IV. Se trata de um gênero textual com características semelhantes a um manual de instruções.
Assinale a alternativa correta:

a) I e III estão corretas.
b) I e IV estão corretas.
c) Apenas I está correta.
d) II e IV estão corretas.
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Questão 07
Orações Subordinadas Adjetivas são aquelas que têm valor de adjetivo em relação à oração principal 
no período composto. Elas podem ser restritivas, quando delimitam, restringem o sentido do termo 
a que se referem ou explicativas, quando acrescentam uma informação a ela. Assinale abaixo o 
período que apresenta uma Oração Subordinada Adjetiva Explicativa:
a) O mico-leão-dourado que está em extinção vive no Sudeste do Brasil.
b) O mico-leão-dourado que está, em extinção, vive no Sudeste do Brasil.
c) O mico-leão-dourado, que está em extinção, vive no Sudeste do Brasil.
d) O mico-leão-dourado que está em extinção, vive, no Sudeste do Brasil.

Questão 08
A HORA DA GERAÇÃO DIGITAL
“O impacto das redes sociais nos hábitos de consumo da Geração Internet é imenso e já perceptível. O 
poder da internet para descentralizar o conhecimento acarretou um profundo deslocamento de poder dos 
produtores para os consumidores. Os jovens da Geração Internet têm mais acesso a informações sobre 
produtos e serviços e podem discernir o valor real com mais facilidade do que as gerações anteriores. Mais 
do que nunca, as empresas precisam, para competir no mercado, de produtos realmente diferenciados, de 
um serviço melhor ou de um custo mais baixo, pois as deficiências de valor não podem ser escondidas com 
tanta facilidade. O valor real é evidenciado como nunca. A influência também está sendo descentralizada à 
medida que a Geração Internet se manifesta a partir das trincheiras modernas, também conhecidas como 
blogs. Blogs e outras mídias geradas por consumidores estão alterando as fontes de poder e de autoridade 
em nossa sociedade. Algumas dessas fontes têm uma capacidade surpreendente de influência, afastando 
a balança de poder de fontes mais tradicionais e reconhecidas. As empresas inteligentes entendem esse 
deslocamento de poder e o adotam”.
(Don Tapscott. A hora da geração digital: como os jovens que cresceram usando a internet estão mudando 
tudo, das empresas aos governos. p. 235. Editora Agir: São Paulo, 2010)

De acordo com o texto, é incorreto afirmar que:
a) Os blogs contribuem com a descentralização da informação.
b) O acesso às informações, propiciado pelos blogs, trouxe mais poder aos consumidores.
c) A livre manifestação dos jovens na rede mundial de computadores tem influenciado as estratégias 
empresariais de produção e venda.
d) A internet é uma ameaça ao capitalismo, por isso as empresas precisam reagir em nível estratégico. 

QUESTÕES 9 A 11 - MATEMÁTICA 

Questão 09
Sabemos que um cubo tem arestas medindo 8 cm. Então, calcule a distância entre o centro de duas 
faces adjacentes.
a) 4√2
b) 4
c) √2
d) 16

Questão 10
Cássia, Paula e Ana, são casadas com Tiago, Pedro e João, mas não sabemos quem é casado com 
quem. Elas trabalham com estética, aviação e estilismo e moda, e também não sabemos o que fazem 
cada uma delas. Descubra o nome do marido e a profissão de Cássia. 

I.A estilista é casada com João
II. Ana é aviadora
III. Pedro não é casado com Ana
IV. Paula não é estilista

a) Pedro e Estética
b) João e Moda
c) Tiago e Estética
d) Pedro e Moda
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Questão 11
Temos um certo retângulo com x e y de lado, e sabemos que a medida do seu perímetro é 24 cm e a 
medida de sua área é 36 cm2. Encontre as dimensões do retângulo. 
a) 6, -6
b) 24, 36
c) 12, 0
d) 6, 6

QUESTÕES 12 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS 

Questão 12
O presidencialismo é o sistema de governo vigente no Brasil e uma característica peculiar, passível 
de ser destacada, é o fato de o presidente da República ser
a) Apenas chefe de governo.
b) Tão-somente chefe de Estado.
c) Igualmente chefe de governo e chefe jurídico.
d) Simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo.

Questão 13
“A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas 
da guerra mundial, quando suas colunas ruíram. Não há como compreender o Breve século XX sem ela. 
Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se 
calavam e as bombas explodiam”.
(HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX – 1914-1991. Tradução de Marcos Santarrita. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 30)

Hobsbawm refere no texto ao contexto da
a) Primeira e Segunda guerra mundial
b) Guerra fria.
c) Guerra espacial
d) Guerra entre Rússia e Estados Unidos.

Questão 14
Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, afirmou que “a democracia é 
a pior de todas as formas imagináveis de governo, com exceção de todas as demais que já se experimentaram”.
(BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 286)

Sobre a democracia, é correto afirmar:
a) É a ditadura da maioria.
b) É o governo do povo para o povo.
c) É o poder eclesiástico na orientação do povo.
d) É a regência da autoridade patriarcal sobre o povo.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 15
As alterações de voz na infância podem ser resultado de modificações da fisiologia vocal, gerando 
distúrbios no padrão de vibração das pregas vocais, ressonância ou articulação. No que se refere 
aos distúrbios vocais infantis, assinale a alternativa correta:
a) A avaliação da voz na infância implica exclusivamente na avaliação fonoaudiológica, com anamnese, 
avaliação clínica e diagnóstico fonoaudiológico.
b) As afecções da laringe em crianças que levam ao distúrbio vocal são geralmente orgânicas, com 92% 
relacionadas ao abuso vocal.
c) A maior prevalência de disfonia e nódulo vocal ocorre em meninas e a hipótese para este fato está 
relacionada às características de personalidade.
d) O distúrbio vocal na infância pode impactar a saúde, eficiência comunicativa, relacionamento social, 
desenvolvimento educacional, autoestima, autoimagem e participação em atividades de grupo.
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Questão 16
Muitas crianças começam a falar as primeiras palavras por volta de um ano de idade, no entanto, 
antes de chegarem a esta forma verbal de linguagem, desenvolvem uma série de habilidades 
comunicativas gerais num plano pré-linguístico e é correto afirmar que são fatores determinantes do 
desenvolvimento da comunicação infantil:

I) A criança necessita ter uma razão ou motivo para se comunicar;
II) A criança necessita possuir integridade anatômica da face para se comunicar;
III) A criança necessita ter capacidades cognitivas; 
IV) A criança necessita ter algo para comunicar;
V) Há necessidade de ter pessoas com quem se comunicar.

Assinale a alternativa que corresponde às afirmações corretas:
a) I, II, III e V
b) I, III, IV e V
c) II, III, IV e V
d) todas estão corretas

Questão 17
A afasia se caracteriza por alteração de processos _____________ de significação de origem 
___________ e ____________ produzida por lesão focal ___________ no sistema nervoso central, em 
zonas responsáveis pela _____________.
A partir da frase acima, assinale a alternativa que contém as palavras adequadas às lacunas:
a) linguísticos, oral, discursiva, adquirida, linguagem.
b) articulatórios, linguístico, oral, congênita, fala.
c) articulatórios, articulatória, discursiva, congênita, fala.
d) linguísticos, articulatória, discursiva, adquirida, linguagem.

Questão 18
Sabe-se que o grito não é um hábito saudável para manter uma boa saúde vocal, por isso não é indicado 
na fala coloquial. Em casos de pacientes que utilizam a voz em alta intensidade constantemente, 
quadro frequentemente observado em disfonias funcionais, ocorre:
a) aumento da pressão subglótica proporcional à intensidade utilizada pelo indivíduo.
b) redução da pressão subglótica proporcional à intensidade utilizada pelo indivíduo.
c) aumento da pressão supraglótica proporcional à intensidade utilizada pelo indivíduo.
d) aumento da pressão supraglótica inversamente proporcional à intensidade utilizada pelo indivíduo.

Questão 19
Para a realização dos testes clínicos de avaliação auditiva, o fonoaudiólogo necessita de um ambiente 
acusticamente tratado, deve utilizar a cabina acústica para impedir interferências de sons estranhos 
ao teste e o audiômetro como principal instrumento de pesquisa dos limiares auditivos. O audiômetro 
deve possuir alguns componentes básicos. Assinale a alternativa correta:
a) gerador de frequências que produz tons puros com frequências fixas em intervalos de 500, 1000, 2000, 
4000 e 8000 Khz;
b) um atenuador que permite modificar a intensidade e está calibrado em decibel dBA, de 5 em 5 dB, de -10 
a 120 dB NA.
c) um atenuador que permite modificar a frequência em dBNA, de 5 em 5 dB, de -10 a 120 dB NA.
d) um par de fones e um vibrador ósseo que transformam corrente elétrica em tom puro e energia vibratória.

Questão 20
As fissuras labiopalatinas são malformações congênitas de lábio e de palato, consideradas 
craniofaciais e enquadradas na classificação das displasias. A incidência é de 1:673 nascimentos, 
com maior ocorrência na raça amarela e menor na negra e 60% das fissuras ocorrem no sexo 
masculino. No que se refere à classificação das fissuras labiopalatinas, é correto afirmar que:
a) A fissura pós-forame incompleta acomete palato duro e mole.
b) A fissura pós-forame completa acomete o palato mole.
c) A fissura pré-forame completa acomete lábio e alvéolo dentário.
d) A fissura pré-forame incompleta acomete lábio, alvéolo e palato duro.
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Questão 21
Um fonoaudiólogo é contratado para atuar em uma escola municipal com Ensino Fundamental. De 
acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e Resolução CFFa n° 309, que dispõe sobre a atuação 
do Fonoaudiólogo na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Especial e Superior, NÃO são 
ações que o fonoaudiólogo pode desenvolver:

I) Realizar atividades educativas com os pais, crianças e professores sobre aspectos da comunicação 
humana, triagens auditivas e fonoaudiológicas;
II) Realizar encaminhamentos dos casos em que há necessidade de exames complementares e reabilitação 
para crianças com distúrbios de aprendizagem;
III) Realizar triagem auditiva e fonoaudiológica e atendimento fonoaudiológico em grupo com crianças com 
distúrbios de aprendizagem, além de orientações aos pais e professores;
IV) Realizar ações educativas aos pais e professores, triagem e terapia fonoaudiológica individual de crianças 
com distúrbios de aprendizagem, encaminhando a outros profissionais se necessário;
V) Desenvolver ações com os professores sobre técnicas e intervenção nos problemas de aprendizagem 
das crianças, ações específicas para os professores com relação ao uso da voz e auxiliar no planejamento 
pedagógico.

Assinale as ações que NÃO fazem parte da atuação fonoaudiológica na escola:
a) II e III
b) III e IV
c) IV e V
d) I e III

Questão 22
A avaliação clínica funcional da deglutição é de fundamental importância para o diagnóstico 
fonoaudiológico. O fonoaudiólogo deve conhecer profundamente aspectos da neurologia, anatomia 
e fisiologia da deglutição normal, as patologias que podem afetar a deglutição, suas comorbidades e 
possíveis sequelas. Analise as afirmações abaixo e identifique se são Falsas (F) ou Verdadeiras (V):

(    ) A avaliação funcional da deglutição consiste na escolha adequada de materiais, consistências alimentares, 
quantidade e utensílios.
(     ) A avaliação funcional inclui informações acerca do uso de vias alternativas de alimentação, uso e tempo 
de uso de traqueostomia e verificação da anatomia facial e orofaríngea.
(     ) A avaliação instrumental da deglutição por videoendoscopia pode resultar na seguinte classificação em 
a) Grau 0: deglutição normal ou b) Grau 1: disfagia.
(     ) A avaliação funcional da deglutição deve utilizar líquidos para avaliar o risco de disfagia em todos os 
pacientes.
(     ) A avaliação instrumental é importante para complementar a avaliação fonoaudiológica funcional.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

a)  V V F F V
b)  F V V V F
c)  V F V F V
d)  F V F F F

Questão 23
A amamentação melhora o desenvolvimento mandibular, fortalece a musculatura mastigatória, 
amolda o palato em forma de “U”, alinha os dentes corretamente e reduz a incidência de maloclusão, 
além do que, previne a ocorrência de alterações de deglutição, já que a língua apresenta movimentos 
peristálticos 
PORQUE 
Na amamentação, o lactente realiza movimentos diferentes dos que realiza na mamadeira, e estes 
movimentos favorecem o crescimento facial harmônico, há amadurecimento oral, tonicidade muscular 
adequada, desenvolvimento da ATM (Articulação Temporomandibular), há espaço suficiente para a 
erupção dos dentes e é considerada uma preparação para a mastigação.
Analisando as duas afirmações, conclui-se que:
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a) As duas afirmações estão erradas 
b) As duas afirmações estão corretas e a segunda justifica a primeira
c) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa
d) As duas afirmações estão corretas e a segunda não justifica a primeira

Questão 24
De acordo com a Resolução n° 274 de 20 de abril de 2001, que dispõe sobre a atuação do Fonoaudiólogo 
frente à triagem auditiva escolar, é correto afirmar que o Fonoaudiólogo devidamente habilitado que 
realizar triagem auditiva em escolas deverá observar algumas determinações. Analise as afirmações 
abaixo:

I) A triagem auditiva em escolas deve ser executada com autorização escrita dos pais e/ou responsáveis do 
aluno;
II) O fonoaudiólogo poderá realizar triagem auditiva escolar gratuitamente para divulgar seu nome e 
encaminhar as crianças que falharem para diagnóstico e tratamento em consultório particular;
III) A triagem auditiva escolar deve constar de, no mínimo, meatoscopia, timpanometria, varredura do reflexo 
acústico em 100 dB nas frequências de 1000 a 4000 Hz e pesquisa dos limiares de Via Aérea de 1000 a 
4000 Hz;
IV) A criança que falhar no teste deverá ser encaminhada para diagnóstico otorrinolaringológico imediato.
Está correto o que se afirma em:

a) I e IV
b) III e IV
c) I e III
d) II e III

Questão 25
Com o crescimento e desenvolvimento do mercado brasileiro de próteses auditivas em virtude da 
participação do governo em sua distribuição à população, o Fonoaudiólogo também ampliou sua 
área de atuação nesse setor, com o desenvolvimento de um processo de adaptação de próteses 
auditivas. Assinale a resposta correta quanto às etapas desse processo: 
a) Escolha do tipo de aparelho e seus comandos, verificação, avaliação de necessidades auditivas do 
paciente e validação da prótese.
b) Avaliação das necessidades auditivas e não auditivas, seleção de características eletroacústicas da 
prótese, verificação e validação da prótese.
c) Personalização do aparelho de acordo com a decisão do paciente, verificação, opção pelo tipo de aparelho 
e validação da prótese.
d) Identificação das necessidades auditivas, seleção de características eletroacústicas da prótese, adaptação 
e reabilitação do paciente.

Questão 26
Desde 1990, observa-se um crescente aumento do número de fonoaudiólogos que atuam no SUS 
– Sistema Único de Saúde, especialmente nas UBS – Unidades Básicas de Saúde, com enfoque 
na atenção às necessidades da coletividade. Assinale a alternativa correta que define as ações do 
Fonoaudiólogo:
a) A prática dos profissionais tem ênfase nas ações educativas, promovendo a saúde na comunidade a partir 
da conscientização e responsabilização do indivíduo e da coletividade por seu processo de saúde/doença.
b) A prática dos profissionais tem ênfase nos processos de reabilitação da comunicação oral e escrita, voz 
e audição, com realização de terapias individuais e grupais e disseminação de informações sobre a área da 
Fonoaudiologia.
c) A prática dos profissionais tem ênfase no levantamento epidemiológico de patologias da comunicação 
prevalentes na comunidade em que atua, com vistas a realizar grupos terapêuticos para eliminar tais 
patologias.
d) A prática dos profissionais tem ênfase na identificação de patologias da comunicação e os pacientes 
podem ser encaminhados por meio de referência e contrarreferência para a recuperação de sua saúde.
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Questão 27
O Código de Ética do Fonoaudiólogo (Resolução CFFa nº 305/2004) regulamenta os direitos e deveres 
dos inscritos nos Conselhos de Fonoaudiologia, segundo suas atribuições específicas. No que se 
refere ao sigilo profissional, assinale a alternativa correta:
a) O Fonoaudiólogo não pode quebrar o sigilo profissional ainda que haja uma determinação legal.
b) O profissional não pode quebrar o sigilo profissional em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância, 
pois esse ato fere o Código de Ética.
c) É correto afirmar que o Fonoaudiólogo deve arquivar seus prontuários de maneira que os profissionais de 
saúde envolvidos com o tratamento do paciente tenham livre acesso.
d) É correto quebrar o sigilo profissional quando haja risco à integridade do profissional, do cliente e da 
comunidade.

Questão 28
O Sistema Estomatognático é o conjunto de estruturas orais que desenvolvem funções comuns, tem 
participação especial da mandíbula e possui função sensitiva e motora. No que se refere ao Sistema 
Estomatognático, é correto afirmar que:

I) A função sensitiva do Sistema Estomatognático corresponde à função estomatognóstica.
II) As funções do Sistema Estomatognático são: sucção, deglutição, respiração, mastigação e fala.
II) O Sistema Estomatognático possui estruturas estáticas e dinâmicas que realizam as Funções 
Neurovegetativas.
III) A função motora do Sistema Estomatognático corresponde à função estomatognóstica.

Assinale a alternativa que corresponde às afirmações corretas:
a) todas as alternativas estão corretas.
b) as alternativas II e III estão corretas.
c) todas as alternativas estão incorretas.
d) as alternativas II e IV estão corretas.

Questão 29
As crianças com desvios fonológicos têm dificuldades na aquisição do processo fonológico da 
linguagem, que envolve um sistema de contrastes de sons que também assinala contrastes de 
significados. No que se refere à terapia fonoaudiológica para os casos de crianças com desvios 
fonológicos, assinale a resposta correta:
a) A meta da terapia fonoaudiológica nos distúrbios fonológicos é a estabilização de um padrão de pronúncia 
desejado, para que não ocorra mais a instabilidade ou variabilidade na produção dos sons anteriormente 
alterados.
b) A intervenção fonológica se caracteriza por atividades motoras como tonificação muscular, conscientização 
do ponto e modo articulatório, treino com sílabas, palavras, frases até a conversa espontânea, momento em 
que a automatização permitirá a generalização da fala para outros contextos.
c) Para promover mudança fonológica nos sistemas com desvios, deve-se utilizar-se, na terapia 
fonoaudiológica, dos mecanismos básicos de estabilização, desestabilização, inovação e generalização.
d) O padrão de terapia fonoaudiológica para os desvios fonológicos deve enfocar a repetição de palavras 
por meio do bombardeio auditivo, para que a criança faça generalização, ou seja, aprenda a emitir tais sons 
das palavras ensinadas pelo terapeuta.

Questão 30
No que se refere ao aprendizado da escrita, as trocas de natureza ___________ são caracterizadas 
por trocas de _________ na representação de fonemas ___________ semelhantes. Podem manifestar-
se por trocas na representação gráfica de ___________ que se contrapõem pelo ponto e modo 
articulatório, porém os mais frequentes são as trocas pelo ___________. A partir da frase acima, 
assinale a alternativa que contém as palavras adequadas às lacunas:
a) grafêmica, grafemas, foneticamente, fonemas, traço de sonoridade.
b) perceptual auditiva, fonemas, graficamente, fonemas, traço de sonoridade.
c) perceptual auditiva, grafemas, auditivamente, fonemas, traço de sonoridade.
d) grafêmica, fonemas, auditivamente, fonemas, traço de sonoridade.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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