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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA  

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

Sagrado direito à vida 

No ENEM deste ano, esta afirmação 

em uma das questões: "Ninguém 

nasce mulher; torna-se mulher" 

(Simone de Beauvoir) deu o que falar. 5 

O que a autora quis dizer é que ser 

mulher é uma construção social e 

histórica, e não resultado apenas dos 

genitais com que se nasceu, e nisso 

não há nenhuma mentira. Todavia, no 10 

Brasil, considerando o retrocesso de 

pelo menos dez anos, tempo de 

validade do Plano Nacional de 

Educação, não surpreendem 

repercussões dessa natureza.  15 

Enquanto alguns países do mundo, 

como Suécia e Inglaterra, no quesito 

igualdade entre os gêneros, já até 

mesmo adotaram em seu vocabulário 

um pronome pessoal neutro para, 20 

como afirma Marie Tomic, escritora 

Sueca, “tratar seres humanos como 

seres humanos e não como pessoas 

definidas pelo sexo", no Brasil, a 

questão sequer faz parte dos 25 

programas de educação. Os daqui 

dizem temer uma tal “ideologia de 

gêneros”, termo que nem existe nas 

pesquisas e teorizações sérias sobre 

os gêneros e sexualidades.  30 

Segundo o autor do projeto aprovado, 

a posição dos parlamentares era a de 

que o gênero não deveria ser 

debatido. Como assim? Então não é 

relevante debater assuntos como a 35 

discriminação, o machismo, o 

preconceito, o bullying, a violência 

contra a mulher, as diferenças, as 

relações entre os membros da família, 

a homofobia, os homicídios de 40 

mulheres? A negativa para o debate 

evidencia a falta de conhecimento 

sobre o assunto e, se depender do PNE 

aprovado, ainda vai demorar pelo 

menos uma década para se aventar 45 

alguma solução a esse problema. 

Querendo ou não, somos seres 

sexuados e não há como eliminar os 

gêneros, não há como eliminar o 

feminino e o masculino e nem as 50 

orientações sexuais. Isso tudo é parte 

da realidade humana, e fazer de conta 

que os conflitos não existem não vai 

resolvê-los.  

A questão das sexualidades é apenas 55 

um dos aspectos das questões de 

gêneros, e sua abordagem tem 

unicamente o objetivo de despertar o 

respeito pelas diferenças, evitando a 

prática do bullying, construindo um 60 

ambiente de convivência saudável. E 

não há mais o que possa ser feito 

nesse aspecto, pois as orientações 

sexuais não pertencem à categoria das 

coisas que se ensinam. 65 

Enfim, os que se colocam contra o 

debate das questões de gênero dizem 

também que o fazem para defender a 

família. Contudo, não há lógica nisso 

quando se está contribuindo para a 70 

manutenção e até crescimento da alta 

taxa de homicídios de mulheres, a qual 

é a quinta maior do mundo, no Brasil.  

A quem deva interessar, defender a 

família é cooperar para que a mulher, a 75 

mãe, não seja assassinada, e o debate 

das questões de gêneros é fundamental 

para isso.   (Texto elaborado para esta prova.) 
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Questão 01) Julgue as afirmações 

abaixo, atribuindo (V) para 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

( ) Em: “...e nisso não há nenhuma 

mentira...” (linhas 9-10), se 

substituirmos o termo e negrito 

por “mentiras” e o verbo “haver” 

por “existir”, este não sofrerá 

flexão de número. 

( ) Em: “...a questão sequer faz 

parte dos programas de 

educação” (linhas 24-26), no 

aspecto sintático, os termos em 

negrito são, respectivamente: 

sujeito e adjunto adnominal. 

( ) Em: “...e fazer de conta que os 

conflitos não existem não vai 

resolvê-los” (linhas 53-54), como 

o verbo principal da locução verbal 

está no infinitivo, a ênclise é 

facultativa, ou seja, poderia ser 

usada a próclise, com o pronome 

antes do verbo auxiliar. 

( ) As palavras: “já”, “está” e “até” 

são acentuadas graficamente por 

serem oxítonas terminadas em “a” 

e “e”. 

( ) O verbo deste trecho: “...e sua 

abordagem tem unicamente o 

objetivo...” (linhas 56-57), quando 

flexionado na 3ª pessoa do plural 

do presente do indicativo, ganha 

acento circunflexo.  

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) V - F - F - V - F 

B) F - V - V - F - V 

C) F - F - V - V - F 

D) F - F - V - F - V 

E) V - V - V - F - V 

Questão 02) Entre as afirmações 

abaixo, uma NÃO pode ser feita com 

base no texto Sagrado direito à 

vida. Identifique-a. 

A) O título do texto relaciona-se às 

possíveis consequências da falta de 

conhecimento e de debate sobre o 

tema gêneros; incluem-se em tais 

possíveis consequências as 

ocorrências que cerceiam ou tiram 

o direito à vida, como o homicídio 

de mulheres. 

B) Por discorrer sobre um tema, 

fundamentando um ponto de vista, 

o texto é do tipo dissertativo-

argumentativo. 

C) Debater a questão das 

sexualidades é uma forma de 

combater a homofobia, pois quem 

adquire conhecimento sobre o 

assunto passa a entender que 

orientação sexual não se aprende, 

sendo algo inerente ao indivíduo. 

D) O termo “ideologia de gênero” foi 

criado e adotado por grupos de 

tendência homofóbica, para 

combater o que acreditam ser um 

atentado à família na medida em 

que possibilita composições 

familiares diferentes da composição 

convencional. 

E) A posição dos que se colocam 

contra o debate das questões de 

gênero é contraditória, pois alegam 

estar, com isso, defendendo a 

família, quando de fato estão 

concorrendo para a continuidade, 

entre outros, do homicídio de 

mulheres, o que deixa muitos lares 

sem mães. 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 03) Nos trechos abaixo, 

ocorre regência verbal ou nominal, 

EXCETO em: 

A) “O que a autora quis dizer é que ser 

mulher é uma construção social e 

histórica...” (linhas 6-7). 

B) “A negativa para o debate evidencia 

a falta de conhecimento sobre o 

assunto...” (linhas 41-42). 

C) “...se depender do PNE 

aprovado...” (linha 43-44) 

D) “...o objetivo de despertar o 

respeito pelas diferenças...” (linhas 

58-59). 

E) “Enfim, os que se colocam contra o 

debate...” (linhas 66-67). 

MATEMÁTICA 

Questão 04) O número possível de 

anagramas distintos que podemos 

formar com as letras da palavra 

PARANA é: 

A) 92 

B) 109 

C) 110 

D) 120 

E) 131 

Questão 05) Para os conjuntos 

definimos abaixo, 

C = {x ∈ N / x é ímpar} 

D = {x ∈ N / x é par} 

E = {x ∈ N / x é múltiplo de sete} 

é correto afirmar que: 

A) -3 ∈ C 

B) -12 ∈ D 

C) 63 ∉ E 

D) C D 

E) 1 ∈ D 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) “O Estado do Paraná 

ultrapassou o Rio Grande do Sul e já 

é a quarta maior economia do País, 

de acordo com dados divulgados pelo 

Ipardes (Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico Social) 

e IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística)”.  

Sobre a economia do Estado do 

Paraná, analise as assertivas abaixo: 

I. O setor de comércio e serviços é 

o que tem maior percentual na 

geração de renda do estado. 

II. O setor da indústria tem o maior 

percentual na geração de renda 

do estado. 

III. Ao setor da indústria, cabe o 

segundo lugar no percentual de 

geração de renda do estado. 

IV. O setor agropecuário ocupa o 

terceiro lugar no percentual de 

geração de renda do estado. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente a II está correta. 

B) Somente I e II estão corretas. 

C) I, III e IV estão corretas. 

D) Somente II e III estão corretas. 

E) Somente a IV está correta. 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 07) A relação entre grandes 

e pequenas economias se intensificou 

no final do século XX, tornando 

importante o estabelecimento de 

diferentes parcerias, acordos e 

negócios com determinados países. 

Entre os fatores que facilitaram esse 

avanço estão, EXCETO 

A) a redução dos custos do transporte 

internacional de bens e 

mercadorias e tarifas. 

B) as revoluções tecnológicas. 

C) o aprofundamento da divisão 

internacional do trabalho. 

D) a expansão de empresas 

multinacionais. 

E) a liberação de importações, como o 

dumping, trust e beneficiadas por 

subsídios. 

INFORMÁTICA 

 

Questão 08) Considere a suite office 

livre Libreoffice. Das alternativas 

abaixo, qual apresenta a opção de 

software para apresentação de slides 

semelhante ao Microsoft Power Point? 

A) Impress 

B) Writer 

C) Calc 

D) Math 

E) Draw 

Questão 09) Considere o fragmento 

abaixo de uma planilha do Microsoft 

Excel 2010 em sua configuração 

padrão. Se aplicarmos a fórmula 

=SE(A1<A2;MÉDIA(A1:B2);A1) o 

resultado será: 

 

A) 20 

B) 10 

C) 50 

D) 25 

E) 30 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Considere as afirmações 

sobre nervos, fonação e mastigação. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Um indivíduo com desordem do 

nervo facial apresenta desvios e 

fraqueza muscular durante a 

mastigação e fonoarticulação, 

incontinência de saliva e imprecisão 

articulatória. 

B) Um indivíduo com qualidade vocal 

rouca, soprosa, diplofônica e tempo 

máximo de fonação curtos 

apresenta desordem do nervo 

hipoglosso. 

C) A desordem do nervo 

glossofaríngeo causa ao indivíduo 

desvios, fraqueza muscular e 

problemas mastigatórios. 

D) O nervo facial é responsável pela 

inervação dos músculos intrínsecos 

da laringe, menos o 

cricoaritenoideo. 

E) Uma alteração do nervo hipoglosso 

causa fraqueza nos sons plosivos e 

distorção de vogais. 
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Questão 11) Com base no Código de 

Ética do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia, é direito do 

fonoaudiólogo: 

I. Exercício da atividade com ampla 

autonomia e liberdade de convicção. 

II. Avaliação, solicitação, elaboração e 

realização de exame diagnóstico, 

tratamento e pesquisa, emissão de 

parecer, laudo e\ou relatório, 

docência, responsabilidade técnica, 

assessoramento, consultoria, 

coordenação, administração, 

orientação, realização de perícia e 

demais procedimentos necessários 

ao exercício pleno da atividade. 

III. Anúncio de preços e modalidade de 

pagamento em publicações abertas, 

exceto na divulgação de cursos, 

palestras, seminários e afins. 

IV. Requisição de desagravo junto ao 

Conselho Regional de 

Fonoaudiologia de sua jurisdição, 

quando atingido no exercício da 

atividade profissional. 

V. Negação, injustificada, de 

colaboração técnica ou serviços 

profissionais a colega. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente I e IV estão corretas. 

C) Somente I, II e IV estão corretas. 

D) Somente III e V estão corretas. 

E) Somente I e II estão corretas. 

Questão 12) Sobre os nervos 

cranianos motores e sua relação com 

os componentes funcionais do 

mecanismo vocal, pode-se afirmar que 

o nervo ____ é responsável pela 

fonação e ____ com a movimentação 

dos músculos ____ e do esfíncter 

velofaríngeo. Assinale a alternativa 

que completa correta e 

respectivamente as lacunas. 

A) facial - articulação - orbicular 

B) vago - ressonância - laríngeos 

C) trigêmeo - ressonância - da língua 

D) hipoglosso - fonação - da língua 

E) vago - articulação - da língua 

Questão 13) Em se tratando de 

disfonia infantil, são corretas as 

informações: 

I. A maior parte dos estudos 

epidemiológicos mostram uma 

prevalência entre 6 e 9% de 

disfonia na infância, com 

predominância em crianças do 

sexo feminino. 

II. As etiologias variam de lesões 

nodulares até aquelas 

incapacitantes e com risco à vida, 

como tumores e estenoses 

laríngeas de graus variados. 

III. A investigação diagnóstica 

aprofundada por meio de 

videolaringoscopia e 

videolaringoestroboscopia é de 

suma importância. 

IV. Os fatores de risco não variam com 

o tipo de etiologia da disfonia. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 

B) I, II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas I e IV estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 14) Considere as 

afirmações a seguir e assinale a 

alternativa correta. 

A) Para uma deglutição eficiente não 

é fundamental o vedamento 

anterior da cavidade oral. 

B) Respiração, mastigação e 

deglutição são três movimentos 

padronizados controlados no 

circuito neural no tronco 

encefálico. 

C) Nos primeiros meses de vida, a 

deglutição não é reflexa e sua 

maturação ocorre antes dos 

quatro meses. 

D) A deglutição de um bolo alimentar 

líquido exigirá mais estabilidade 

da mandíbula do que um bolo 

sólido. 

E) A quantidade de deglutições 

relacionadas à alimentação é 

basicamente a mesma quando 

comparada à de saliva. 

Questão 15) São componentes do 

sistema estomatognático: 

A) língua, lábios, glândulas e dentes. 

B) língua, lábios, bochechas, 

pálpebras, dentes e palato duro. 

C) língua, lábios, amídalas, dentes, 

músculos abaixadores e 

elevadores da mandíbula. 

D) língua, lábios, palato duro, 

bochechas, dentes, músculos 

abaixadores e elevadores da 

mandíbula e nervos. 

E) língua, lábios, dentes, palato 

duro, patela e músculos 

abaixadores e elevadores da 

mandíbula 

Questão 16) Em se tratando da fase 

oral da deglutição, estão corretas as 

afirmações: 

I. O nervo trigêmeo é responsável 

pela sensibilidade labial. 

II. O nervo hipoglosso é responsável 

pela sensibilidade da língua para as 

sensações de salgado, doce, azedo 

e amargo. 

III. O nervo glossofaríngeo é 

responsável pela elevação do 

palato. 

IV. O nervo trigêmeo transmite 

sensação geral tanto em seu ramo 

mandibular como em seu ramo 

maxilar. 

V. O nervo hipoglosso é responsável 

pela mobilidade da língua. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas II, III, IV e V estão 

corretas. 

C) Apenas IV e V estão corretas. 

D) Apenas I, II e III estão corretas. 

E) Apenas I, III, IV e V estão corretas. 

Questão 17) São alterações dos 

órgãos fonoarticulatórios em 

respiradores orais: 

I. Freio labial curto. 

II. Alteração das mucosas pela 

diminuição da secreção salivar. 

III. Lábio inferior curto e retraído. 

IV. Hipertonia facial generalizada. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e IV estão corretas. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I, II e III estão corretas. 

D) I, II, III e IV estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 
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Questão 18) Com base nas 

alterações da deglutição e suas 

causas, é correto afirmar: 

A) Os movimentos compensatórios de 

cabeça são causados apenas por 

presença de má oclusão. 

B) A deglutição com interposição 

lingual é causada por bucinadores 

hipofuncionantes. 

C) Presença de ruídos durante a 

deglutição é causada por lábio 

superior curto e retraído. 

D) Uma das causas da participação 

exagerada da musculatura 

periorbicular é a diminuição da 

força dos órgãos fonoauticulatórios. 

E) A mastigação bilateral simultânea é 

causada por exagerada atividade 

da língua e falta de propriocepção. 

Questão 19) Ao grupo de desordens 

da fala, resultante de distúrbios no 

controle muscular dos mecanismos da 

fala, causada por uma lesão no 

sistema nervoso central ou periférico, 

provocando problemas na 

comunicação oral por conta de uma 

paralisia, fraqueza ou incoordenação 

da musculatura da fala, dá-se o nome 

de: 

A) dislalia. 

B) disartria. 

C) disfonia. 

D) transtorno fonológico. 

E) distúrbio articulatório. 

Questão 20) As disfagias mecânicas 

podem ser causadas por várias 

patologias, com EXCEÇÃO de 

A) herpes simples. 

B) faringite. 

C) acidente vascular encefálico. 

D) angina de Ludwig. 

E) tonsilite lingual. 

Questão 21) A avaliação 

otoneurológica é o conjunto de 

procedimentos que levam ao 

diagnóstico mais preciso das 

localizações e causas das afecções do 

aparelho vestibular, estando sempre 

indicadas quando o paciente 

apresentar os seguintes sinais e 

sintomas, com EXCEÇÃO de 

A) alterações do equilíbrio. 

B) alterações auditivas. 

C) distúrbio de aprendizado. 

D) síndromes neurológicas de fossa 

posterior. 

E) disfluência. 

Questão 22) Com relação ao 

nistagmo vestibular, pode-se afirmar: 

I. Pode ser definido como 

movimentos oculares dotados de 

uma componente lenta e uma 

componente rápida que se 

sucedem alternadamente. 

II. Os movimentos oculares podem 

ser apenas horizontais. 

III. A presença do nistagmo ocular 

congênito, por si só, não indica 

qualquer desordem vestibular, 

ocorrendo em portadores de 

problemas visuais com dificuldade 

de fixar objetos na retina. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas II está correta. 
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Questão 23) Com relação à perda 

auditiva induzida por NPS elevados, é 

INCORRETO afirmar: 

A) Sempre é neurossensorial. 

B) Maior nas frequências agudas 

principalmente em 4000HZ e 

6000HZ. 

C) Quase sempre é unilateral. 

D) Geralmente nota-se “melhora” do 

limiar na frequência 8000HZ. 

E) É decorrente de lesões repetidas 

pela exposição a níveis de pressão 

sonora elevados durante um longo 

período. 

Questão 24) Com relação ao 

implante coclear, analise as 

informações. 

I. É uma prótese computadorizada 

inserida cirurgicamente na cóclea. 

II. É constituído por dois 

componentes: um interno e outro 

externo. 

III. Para a colocação cirúrgica do 

componente interno é necessária 

anestesia local. 

IV. Com o avanço tecnológico, 

atualmente já existe um modelo 

retroauricular do processador de 

fala. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II, III e IV estão corretas. 

E) Apenas I e II estão corretas. 

Questão 25) Considere as afirmações 

a seguir e assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) A gagueira tem seu início 

predominantemente na infância; 

possui fatores etiológicos ainda não 

totalmente definidos; não há 

evidência de movmentação 

secundária durante os períodos de 

fluência, há no paciente uma 

preocupação internalizada com a 

comunicação; é modificada com a 

intervenção terapêutica. 

B) Na disfluência psicogênica o padrão 

de fala é basicamente caracterizado 

pela repetição da sílaba inicial ou 

pela sílaba tônica da palavra; há 

pouca mudança no padrão de fala 

durante a leitura em coral, fala no 

ruído, canto ou outras situações 

atípicas de fala; há ausência de 

picos de fluência inclusive na fala 

automática ou decorada. 

C) A disfluência neurológica é 

resultante de uma neuropatologia 

identificável em um falante sem 

história de problemas de fluência 

anterior à ocorrência da patologia. 

D) A taquifemia tem como sintomas: 

fala com excesso de repetições, 

percepção total por parte do 

indivíduo de seu próprio problema 

de fala; concentração e tempo de 

atenção sem alterações; 

organização adequada do 

pensamento. 

E) Crianças entre dois e cinco anos de 

idade passam por uma fase na qual 

podem apresentar uma fala mais 

disfluente do que vinham 

apresentando anteriormente, o que 

tende a desaparecer sem a 

necessidade de fonoterapia. 
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Questão 26) Considere abaixo a 

relação dos sintomas de patologias 

auditivas. 

1) Tumor que se origina da bainha 

neurilemal, bainha de Schwan e do 

oitavo nervo craniano. 

2) Massa cística que pode ocorrer 

dentro da orelha média e outras 

áreas pneumatizadas do osso 

temporal. 

3) Alteração auditiva que não pode ser 

atribuída a uma etiologia orgânica 

ou a uma mudança estrutural. 

4) Corpos neurais pequenos, ocorrem 

dentro do osso temporal; têm sido 

achados bem abaixo da parede 

inferior da orelha média, ao longo 

do trajeto dos nervos 

glossofaríngeo e vago, na mucosa e 

no plexo timpânico do promontório 

coclear. 

5) Alteração da orelha média; está 

relacionada a uma falha no 

mecanismo regulador de produção, 

circulação e\ou absorção de 

endolinfa. 

6) Doença focal da cápsula ótica; é 

caracterizada por uma excessiva 

reabsorção óssea; a neoformação 

óssea é macia, um tecido 

hipervascularizado que pode 

gradualmente transformar-se em 

uma massa esclerótica densa, 

podendo ocorrer em qualquer parte 

do osso petroso. 

Marque a alternativa na qual cada 

sintoma está corretamente associado 

à patologia auditiva correspondente. 

A) 1) Schwannoma do acústico; 2) 

Otosclerose; 3) Perda auditiva 

funcional; 4) Doença de Menière; 

5) Colesteatoma; 6) Tumor do 

glomus jugular. 

B) 1) Tumor do glomus jugular; 2) 

Colesteatoma; 3) Perda auditiva 

funcional; 4) Schwannoma do 

acústico; 5) Doença de Menière; 6) 

Otosclerose. 

C) 1) Schwannoma do acústico; 2) 

Colesteatoma; 3) Perda auditiva 

funcional; 4) Tumor do glomus 

jugular; 5) Doença de Menière; 6) 

Otosclerose. 

D) 1) Colesteatoma; 2) Tumor do 

glomus jugular; 3) Perda auditiva 

funcional; 4) Schwannoma do 

acústico; 5) Otosclerose; 6) Doença 

de Menière. 

E) 1) Schwannoma do acústico; 2) 

Tumor do glomus jugular; 3) Perda 

auditiva funcional; 4) Otosclerose; 

5) Doença de Menière; 6) 

Colesteatoma. 

Questão 27) Segundo Grunwell, os 

critérios de inclusão no distúrbio 

fonológico são os citados abaixo, com 

EXCEÇÃO de: 

A) audição normal. 

B) idade acima de 6 anos. 

C) inexistência de anormalidades 

anatômicas e\ou fisiológicas. 

D) ausência de disfunção neurológica 

relevante; capacidades intelectuais 

adequadas para o desenvolvimento 

da linguagem falada. 

E) compreensão da linguagem 

adquirida para a idade, linguagem 

expressiva, vocabulário e extensão 

do enunciado adequados para a 

idade. 
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Questão 28) Quanto ao implante 

coclear, configura-se como de 

competência do fonoaudiólogo, 

EXCETO: 

A) Encaminhamento do indivíduo para 

avaliação genética ou neurológica, 

com o intuito de identificar fatores 

capazes de contraindicar a 

realização da cirurgia. 

B) Avaliação dos aspectos funcionais 

relativos à audição. 

C) Determinação do grau da 

deficiência auditiva. 

D) Realização da audiometria tonal 

limiar, audiometria em campo livre 

sem AASI, logoaudiometria, 

medida da imitância acústica. 

E) Registro das emissões otoacústicas 

e pesquisa do potencial evocado 

auditivamente no tronco encefálico. 

Questão 29) As fases da 

aprendizagem da leitura e escrita, que 

seguem uma ordem, estão 

relacionadas de forma aleatória a 

seguir. 

1) Silábica 

2) Silábica-alfabética 

3) Pré-silábica 

4) Alfabética 

Assinale a alternativa que indica a 

ordem correta das fases da 

aprendizagem da leitura e escrita. 

A) 3-1-2-4 

B) 1-2-3-4 

C) 2-4-3-1 

D) 4-1-2-3 

E) 1-3-2-4 

Questão 30) Analise as informações 

a seguir e assinale a alternativa 

correta. 

A) O processamento auditivo pode 

causar ou estar associado a 

dificuldades de leitura, escrita, 

linguagem e aprendizagem, e todo 

problema dessa natureza está 

relacionado a um transtorno do 

processamento auditivo. 

B) Processamento auditivo é o termo 

usado para descrever o que ocorre 

quando o cérebro reconhece e 

interpreta os sons em torno de uma 

pessoa. 

C) Apenas o sistema nervoso auditivo 

central (SNAC) é o responsável 

para o processamento da 

linguagem falada de outros sinais 

complexos. 

D)  O transtorno do processamento 

auditivo ocorre somente em 

crianças. 

E) A audição é uma habilidade 

sensorial única, isolada e não 

depende do sistema auditivo 

nervoso central (SNAC). 

 

 




