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FONOAUDIÓLOGO 

NOME DO CANDIDATO __________________________________________________________________________ 

RG: ______________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: __________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO         ASSINATURA:  

 

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES 
 

1. Este caderno está contendo 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de  01 a 60. 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado seguido 

de 5 (cinco) alternativas, das quais somente  uma é 

correta. Marque-a. 

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 

gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação 

deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após esse 

tempo, qualquer reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorrido 2 (duas) horas do início da prova, 

será distribuído o Cartão-Resposta, o qual será o único 

documento válido para a correção da prova. Ao recebê-

lo, verifique se o seu nome e número de inscrição estão 

corretos. Reclame imediatamente se houver 

discrepância. 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 

rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e inscrição, 

nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais 

destinados às respostas. Tenha muita atenção ao marcar 

seu cartão-resposta, pois não haverá substituição por 

erro do candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à alternativa 

de sua opção. 

 

       Ex.:   A             B             C               D                 E 

 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em que 

houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis 

ou marcação de mais de uma letra. Não serão 

computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre os 

candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o 

desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos 

são faltas que implicarão na desclassificação do(a) 

candidato(a). 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará na eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 

das provas, portar: armas; aparelhos eletrônicos de 

qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos em 

geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular, durante o período 

de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato cujo 

aparelho celular tocar será sumariamente eliminado do 

certame. 

11.   Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do 

gabarito, em formulário específico, fornecido pela 

ORGANIZADORA. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 

de sala juntamente com o Cartão-Resposta 

(devidamente assinado). Não esqueça, também de 

assinar a folha de frequência. 

14. As provas terão duração de 4 horas. Turno da Manhã  

com início às 8h00 e término às 12h00 e Turno da Tarde 

com inicio as 14h00min e termino as 18h00min. 

Entretanto, o candidato só poderá ausentar-se da sala, 

depois de decorridas duas horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas serão 

divulgados 72 (setenta e duas) horas após a realização 

das mesmas. 
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Leia o texto com atenção, para responder às questões 
de 1 a 16: 
 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL – AÇÕES SOCIAIS SUSTENTÁVEIS 
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Quando se fala sobre sustentabilidade, as 
pessoas normalmente pensam, apenas, na 
preservação do meio ambiente e dos espécimes em 
extinção. Na verdade, a sustentabilidade vai muito 
além disso, pois abrange um conceito mais 
ampliado, que insere também a figura do homem e, 
consequentemente, sua preservação. Para isso, 
surgiu o conceito de sustentabilidade social, que se 
preocupa em promover ações voltadas para o 
resgate da cidadania da pessoa humana, garantindo 
seus direitos universais: saúde, educação, moradia, 
trabalho, etc. Para um processo sustentável, o bem-
estar do homem é objetivamente necessário, pois é 
ele o principal responsável por implementar as 
demais ações de sustentabilidade que garantirão o 
futuro para a sua e para as novas gerações. 

A dimensão social da sustentabilidade 
destaca o papel dos indivíduos e da sociedade nos 
processos de preservação do meio ambiente e a 
garantia do desenvolvimento sustentável. Nesse 
caso, a sustentabilidade social está ligada 
intimamente à ideia de bem-estar, clarificando 
quais as funções dos indivíduos e das organizações 
e produzindo estabilidade social. Os principais 
benefícios obtidos através das ações de 
sustentabilidade social são: garantia da 
autodeterminação e dos direitos humanos dos 
cidadãos; garantia de segurança e justiça, através 
de um sistema judicial fidedigno e independente; 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, que 
não deve ser reduzida ao bem-estar material; 
promoção da igualdade de oportunidades; inclusão 
dos cidadãos nos processos de decisão social, de 
promoção da autonomia da solidariedade e da 
capacidade de autoajuda dos cidadãos; e garantia 
de meios de proteção social fundamentais para os 
indivíduos mais necessitados. 

Várias são as ações de caráter social 
sustentável que são promovidas, anualmente, por 
governos, empresas e instituições civis (o chamado 
“Terceiro Setor”): programas de combate à fome, 
de formação profissional gratuita, de geração de 
emprego e renda e de promoção da saúde em 
comunidades carentes são exemplos da enorme 
variedade de alternativas de manutenção do bem-
estar do homem. A essas ações ainda podem ser 
agregadas outras, voltadas à questão ambiental. No 

48 
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58 

Estado do Rio, por exemplo, há o Programa de 
Microbacias Hidrográficas, financiado pelo BID 
(Banco Interamericano de Desenvolvimento), 
voltado para as pequenas propriedades de 
agricultores familiares, que recebem recursos para 
investir na sua produção, com a contrapartida de 
promover ações de recuperação de áreas 
degradadas, preservação permanente e a melhoria 
na quantidade e qualidade das águas. A ideia 
também foi aplicada em outros estados: em São 
Paulo, 90 mil famílias rurais são atendidas. 

 
(http://www.atitudessustentaveis.com.br/socioambienta
l/sustentabilidade-social-acoes-de-sociais-sustentaveis) 
 
01- Segundo o texto, é correto afirmar que: 
 

A. Sustentabilidade não inclui mais a preservação 
do meio ambiente, nem dos espécimes em 
extinção. 

B. Sustentabilidade restringe-se à figura humana. 
C. Em um processo sustentável, o ser humano é 

prescindível. 
D. A sustentabilidade social está dissociada da ideia 

de bem-estar. 
E. Fomentar a solidariedade é um dos benefícios 

alcançados por meio das ações de 
sustentabilidade social. 
 

02- Assinale a alternativa que traz uma informação 
verdadeira de acordo com o texto: 
 

A. Todas as ações de caráter social 
sustentável sempre estão diretamente 
vinculadas à questão ambiental.  

B. Programas de combate à fome e de formação 
profissional gratuita, por exemplo, são 
alternativas para a supressão do bem-estar do 
homem.  

C. O Programa de Microbacias Hidrográficas 
destina recursos para os latifundiários.  

D. No Rio de Janeiro, os agricultores que recebem 
recursos do Programa de Microbacias 
Hidrográficas, financiado pelo BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), têm que 
promover ações favoráveis à questão ambiental. 

E. Ações de caráter social sustentável ocorrem 
somente nos Estados do Rio de Janeiro e São 
Paulo. 

 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/categoria/sustentabilidade/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade-ambiental-o-que-e-a-sustentabilidade-ambiental/
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03- A palavra implementar (linha 14) significa: 
 

A. Deter. 
B. Degradar. 
C. Involuir. 
D. Executar. 
E. Desfazer. 

 

04- “Clarificando” (linha 22) corresponde a: 
 

A. Rompendo a aurora. 
B. Enchendo-se de clareiras. 
C. Embranquecendo. 
D. Distorcendo. 
E. Esclarecendo. 

 

05- O texto é classificado como: 
 

A. Narrativo. 
B. Dissertativo. 
C. Descritivo. 
D. Injuntivo. 
E. Poético. 

 

06- O trecho “para investir na sua produção” (linha 53) 
traz ideia de: 
 

A. Causa. 
B. Consequência. 
C. Finalidade. 
D. Adversidade. 
E. Concessão. 

 

07- No trecho “Quando se fala sobre sustentabilidade” 
(linha 1), encontram-se: 
 

A. 2 encontros consonantais e 2 dígrafos. 
B. 2 encontros consonantais e 3 dígrafos. 
C. 3 encontros consonantais e 1 dígrafo. 
D. 3 encontros consonantais e 2 dígrafos. 
E. 3 encontros consonantais e 3 dígrafos. 

 

08- Há na palavra “também” (linha 57): 
 

A. Um dígrafo e um ditongo. 
B. Um encontro consonantal e um dígrafo. 
C. Um hiato e um encontro consonantal. 
D. Dois dígrafos. 
E. Dois ditongos. 

 

09. Como em “benefícios” (linha 25), é correto o uso do 
acento na palavra: 
 

A. Rúbrica. 
B. Mandacarú. 
C. Pândego. 
D. Hífens. 
E. Veêmente. 

10- A vírgula usada na linha 13 justifica-se por: 
 

A. Isolar um aposto. 
B. Separar orações. 
C. Destacar adjunto adverbial deslocado. 
D. Isolar uma oração adjetiva. 
E. Separar um nome de seu complemento. 

 
11- A palavra “sua” (linha 16) classifica-se 
morfologicamente como pronome: 
 

A. Adjetivo possessivo. 
B. Substantivo possessivo. 
C. Adjetivo demonstrativo. 
D. Substantivo demonstrativo. 
E. Adjetivo relativo. 

 
12- Assinale o item em que a classificação morfológica 
apresentada está correta: 
 

A. Principais (linha 24) – substantivo. 
B. Variedade (linha 45) – adjetivo. 
C. Um (linha 12) – numeral. 
D. Outros (linha 57) – pronome. 
E. Mais (linha 37) – conjunção.  

 
13- Diferente de “bem-estar” (linha 31), não se escreve 
com hífen: 
 

A. Sul-americano. 
B. Água-de-colônia.  
C. Contra-cheque. 
D. Bem-te-vi. 
E. Couve-flor. 

 
14- Em “Quando se fala sobre sustentabilidade”, o 
sujeito é classificado como: 
 

A. Indeterminado. 
B. Inexistente. 
C. Desinencial. 
D. Composto. 
E. Simples. 

 
15- Na linha 41, a expressão “à fome” funciona 
sintaticamente como: 
 

A. Adjunto adverbial. 
B. Complemento nominal. 
C. Objeto direto. 
D. Objeto indireto. 
E. Predicativo.  

 
 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/categoria/sustentabilidade/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/categoria/sustentabilidade/
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16- No trecho “surgiu o conceito de sustentabilidade 
social, que se preocupa em promover ações voltadas” 
(linhas 8 e 9), a colocação pronominal está correta. 
Assinale o item em que também há correção na 
colocação do pronome oblíquo: 
 

A. Se ele quisesse, falaria-te tudo o que sabe. 
B. Não aproxime-se de más companhias. 
C. Você não havia dito-me para onde iríamos. 
D. Ninguém culpa-se pelo que aconteceu? 
E. Você é responsável por o elegerem. 

 

Leia o quadrinho abaixo para responder às questões de 
17 a 20: 
 

 
 
17- Assinale o item cujo verbo apresenta regência 
semelhante à do verbo “acreditar” (2º quadrinho): 
 

A. Sempre moramos em Fortaleza. 
B. Comprei estas botas no Rio de Janeiro. 
C. Entregarei a encomenda nessa semana. 
D. Confio totalmente em você. 
E. Às 20h, estarei em sua casa. 

 

18- “Que”, no 2º quadrinho, classifica-se 
morfologicamente como: 
 

A. Advérbio de intensidade. 
B. Conjunção integrante. 
C. Preposição. 
D. Interjeição. 
E. Partícula expletiva. 

 

19. Identifique a alternativa que não apresenta erro de 
concordância: 
 

A. Fazem dois dias que as doações não param de 
chegar. 

B. Mais de uma pessoa participaram desta 
campanha. 

C. Deve haver mais de cem doações. 
D. Encontra-se ainda muitas pessoas solidárias. 
E. Chegou ontem, à tarde, as doações de Itaitinga. 

 
 

20- Ao longo de todo o quadrinho há: 
 

A. Predicados verbais e predicados nominais. 
B. Predicados verbo-nominais e predicados verbais. 
C. Somente predicados nominais.  
D. Somente predicados verbais. 
E. Somente predicados verbo-nominais. 

 

21- Uma empresa que está selecionando candidatos 
para preencher algumas vagas disponíveis, recebeu 600 
currículos de candidatos interessados e selecionou 25% 
deles para uma entrevista. Sabendo que 20% dos 
candidatos selecionados para a entrevista faltaram, e 
que 25% dos que compareceram foram contratados, 
então, em relação ao número total de candidatos 
interessados e que enviaram o currículo, o número dos 
candidatos contratados representa, aproximadamente: 
 

A. 5,0% 
B. 6,0%. 
C. 6,5%. 
D. 7,0%. 
E. 7,5%. 

 

22- Um escritório de advocacia precisa imprimir duas 
cópias de um mesmo documento, e a impressora 
disponível para realizar o serviço leva 16 segundos para 
imprimir cada uma das 56 páginas desse documento. 
Após imprimir a primeira cópia, com 56 páginas, foram 
feitos alguns ajustes e reparos nessa impressora, que 
passou a imprimir cada página desse documento em 9 
segundos, o que fez com que o tempo gasto para 
imprimir as 56 páginas da segunda cópia desse 
documento fosse reduzido em: 
 

A. 4 minutos e 30 segundos. 
B. 4 minutos e 50 segundos. 
C. 5 minutos e 36 segundos. 
D. 5 minutos e 50 segundos. 
E. 6 minutos. 

 

23- Um capital de R$ 18.000,00, aplicado durante 9 
meses a juros simples, rendeu de juros R$ 1.640,00. A 
taxa anual será, de: 

 
A. 11,16 % a.a. 
B. 12,14% a.a. 
C. 13,21% a.a. 
D. 14,14 % a.a. 
E. 15,16 % a.a. 
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24- Do valor total recebido pela venda de um terreno, 
Ricardo separou 20% para custear uma pequena 
reforma em sua LOJA e reservou o restante para a 
compra de uma moto importada nova. Sabe-se que 
60% do valor separado para a reforma foi usado na 
compra de material de construção, e o restante, no 
pagamento da mão de obra. Sabendo-se que Ricardo 
gastou R$ 6.000,00 com a mão de obra empregada na 
reforma, pode-se afirmar que, para a compra da moto 
nova, Ricardo reservou:  
 

A. R$ 50.000,00. 
B. R$ 65.000,00. 
C. R$ 60.000,00. 
D. R$ 70.000,00. 
E. R$ 75.000,00 

 

25- Participantes de uma palestra combinaram almoçar 
juntos após seu término geral da mesma, e o 
transporte até o restaurante seria feito pelos 
automóveis de alguns participantes que estavam no 
estacionamento do centro de eventos, onde foi 
realizada a palestra. 
Terminada a palestra, constatou-se que com 5 pessoas 
em cada carro, todos os participantes podem ser 
transportados e 2 carros podem permanecer no 
estacionamento. Se 2 participantes que não possuem 
carro desistirem, todos os carros podem transportar os 
participantes restantes com 4 pessoas em cada carro. O 
número total de participantes na palestra era: 
 

A. 40. 
B. 45. 
C. 50. 
D. 55. 
E. 60. 

 

26- Após serem efetuados os débitos de R$ 62,30,       
R$ 27,80 e R$ 104,30 e os créditos de R$ 300,00, R$ 
380,00 e R$ 100,00, o saldo da conta bancária de uma 
pessoa passou para R$1.327,90. Logo, antes dessas 
operações, o saldo dessa conta era: 
 

A. R$309,70. 
B. R$742,30. 
C. R$731,70.  
D. R$ 1.409,70.  
E. R$1.516,70. 

 

27- Considere verdadeiras as afirmações I, II, III; 
 

I – Se Carlos é policial, então Lia é médica. 
II – Lia é médica ou policial. 
III – Lia não é médica. 

 

Conclui-se corretamente dessas informações que: 
 

A. Carlos é policial. 
B. Lia é policial e Carlos não. 
C. Carlos é policial e Lia não. 
D. Carlos é médico. 
E. Carlos e Lia não são policiais. 

28- Um professor de Matemática propôs aos seus 
alunos a seguinte questão: “O preço do tomate no mês 
de maio de 2015 aumentou de 150% em relação ao 
preço praticado no mês anterior. Determine qual deve 
ser o percentual de redução para que o preço do 
tomate volte a ser o mesmo praticado no mês de abril 
de 2015”. Ao analisar as respostas dos alunos concluiu 
que a única correta é que o percentual de redução é: 

A. De exatamente 40%. 
B. De exatamente 60%.  
C. De exatamente 150%. 
D. Maior do que 40% e menor do que 60% 
E. Maior do que 60% e menor do que 150%.  

 
29- Aline tem uma empresa de produção de 
salgados. Hoje, na empresa, há um grupo de 5 
funcionários que trabalham 6 horas por dia para 
produzirem 300 salgados. Se ela contratasse mais 
funcionários, ou seja, se tivesse um grupo no total 
de 8 funcionários trabalhando no mesmo ritmo, 
seria possível afirmar que esse grupo conseguiria 
produzir 800 salgados em: 

 
A. 6 horas. 
B. 7 horas. 
C. 8 horas. 
D. 9 horas. 
E. 10 horas. 

30- Um comerciante vendeu 420 e 504 unidades de 
sapatos nos meses de outubro e novembro de 2014, 
respectivamente. Reduzindo em 10% as vendas de 
dezembro de 2014 obtemos as vendas de novembro 
desse mesmo ano. Sendo assim, de outubro de 2014 
para dezembro de 2014, houve um aumento nas 
vendas de, aproximadamente: 

A. 10, 6 %. 

B. 11,3 %. 

C. 21,2 %. 

D. 33,3 %. 

E. 42,3 %. 
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31 – Na década de 1930 o Distrito de Gereraú, que na 
época fazia parte do Município de Pacatuba, e hoje é 
abrangido pelo Município de Itaitinga, viveu uma 
grande mudança de sua realidade, pois uma grande 
obra fez com que engenheiros e outros trabalhadores 
fixassem residência no distrito. Esta obra é até hoje de 
muita importância para a realidade do Município de 
Itaitinga. Qual foi a obra que proporcionou essa 
mudança?  

A. Construção do Açude Gavião. 
B. Construção da Rodovia CE 350, atual Rodovia 

Edson Queiroz. 
C. Criação do Açude Riachão 
D. Construção da Rodovia BR 116. 
E. Obras do Canal do Trabalhador 

32 – “O Palácio do Planalto divulgou nota oficial nesta 
quarta-feira, dia 17 de Junho de 2015, na qual informa 
que a Presidente Dilma Rousseff vetou a mudança no 
cálculo do Fator Previdenciário aprovada no Congresso 
Nacional. Segundo o comunicado, a Chefe do Executivo 
editou uma medida provisória com uma proposta 
alternativa, na qual a fórmula usada para calcular a 
aposentadoria irá variar progressivamente de acordo 
com as expectativas de vida da população brasileira...”. 
(G1 - Economia – Acesso: 17/06/2015). 

 
De acordo com o texto acima e com seus prévios 
conhecimentos, quais das alternativas abaixo representa 
o significado de Fator Previdenciário? 
 

A. Antigo fator de estabilização previdenciário é 
um fator diminutivo aplicado ao valor 
dos benefícios previdenciários que leva em 
conta somente o tempo de contribuição. 

B. É aplicado para cálculo das aposentadorias por 
tempo de contribuição e por idade, sendo 
opcional no segundo caso. Criado com o objetivo 
de equiparar a contribuição do segurado ao 
valor do benefício, baseia-se em quatro 
elementos: alíquota de contribuição, idade do 
trabalhador, tempo de contribuição à 
Previdência Social e expectativa de sobrevida do 
segurado. 

C. Fator que somente leva em conta a idade do 
trabalhador e seu tempo de contribuição à 
Previdência Social, sem se preocupar com a 
expectativa de vida da população diagnosticada 
pelo IBGE. 

D. O fator previdenciário é o atual Fator de 
Estabilização Previdenciário, e tem o intuito de 
calcular as aposentadorias por tempo de 
contribuição e por idade. Baseia-se em quatro 

elementos: alíquota de contribuição, idade do 
trabalhador, tempo de contribuição à 
Previdência Social e expectativa de sobrevida do 
segurado. 

E. Criado em 1999, durante o Governo Fernando 
Henrique Cardoso, tem por finalidade 
estimular aposentadorias precoces durante 
vigência do Plano Real, e deve continuar no 
governo posterior a 2002, à medida que 
estabilize a Inflação. 

33 – “Para tentar salvar as finanças do governo em 2015, 
o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, prometeu arrumar 
as contas públicas até o fim do ano. Criou a meta de 
superávit primário de 1,2% do Produto Interno Bruto 
(PIB), que equivale a uma economia de R$ 66,3 bilhões 
(...)” 
(G1 Economia – 07/05/2015). 

 
A que se destina a meta do superávit primário? 
 

A. Aumentar os impostos.  
B. Diminuir as receitas públicas. 
C. Pagamento dos juros da dívida pública. 
D. Financiar programas habitacionais. 
E. Estimular o programa de reestruturação 

bancária. 
 

34 – “O Brasil não é mais somente uma rota do tráfico 
internacional de narcóticos. Hoje, o País é o maior 
consumidor de drogas da América do Sul e também um 
dos maiores produtores, em parte graças às plantações 
no chamado "Polígono da Maconha" 
 
(Carta Capital – 21/07/2015)”. 

 
Sabemos que o tráfico internacional de drogas é um 
problema a ser combatido, no entanto, a produção 
nacional da erva Cannabis, que produz a maconha, está 
em ascensão, principalmente no chamado “Polígono da 
Maconha”. Esta produção crescente está associada à 
fatores como: 

A. A Quebra de produção nos países vizinhos, como 
exemplo, o Paraguai, estimulando assim o 
aumento da produção nacional. 

B. A Intensificação do combate a plantações em 
países vizinhos, feito pela Polícia Federal 
Brasileira, estimula o consumo e a produção no 
país. 

C. Aumento de consumo da maconha no País, 
associado a uma realidade social precária no 
sertão nordestino, cujos agricultores tradicionais 
veem o plantio da erva Cannabis como um 
complemento para suas rendas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Benef%C3%ADcio_previdenci%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_de_contribui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aposentadoria
http://g1.globo.com/tudo-sobre/joaquim-levy
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D. Facilidade de plantar a erva em grande escala no 
sertão nordestino. O grande latifúndio é 
predominante, e as imagens de satélite não são 
efetivas para o combate na região, pois é uma 
região de difícil acesso. 

E. Além do sertão nordestino, a produção nacional 
tem crescido na Região Sul, nas antigas fazendas 
de produção de uva e vinhos, pois esse 
agricultor já está acostumado a produzir bebidas 
alcoólicas, facilitando assim seu advento na 
produção ilícita da erva Cannabis. 

35 – O Congresso Nacional discute medidas para 
reformulação do sistema político e eleitoral brasileiro, 
a conhecida reforma política. Dentre os pontos 
discutidos temos a chamada cláusula de barreira que é: 

A. Conhecida como cláusula de inclusão. É uma 
norma que impede o funcionamento 
parlamentar ao partido que não alcançar 
determinado percentual de votos.  

B. Conhecida como cláusula de desempenho, é 
uma norma que facilita o funcionamento 
parlamentar ao partido que não alcançar 
determinado percentual de votos.  

C. A obrigação de que um político deve ter para 
com seu partido, tendo por base a tese de que 
se no Brasil todos os candidatos a cargos eletivos 
precisam de partidos políticos para se elegerem, 
eles não podem se desvincular do partido para o 
qual foram eleitos, sob pena de perderem o 
mandato.  

D. É a possibilidade de que os candidatos a cargos 
eletivos que se elegerem, podem se desvincular 
do partido para o qual foram eleitos sem pena 
de perderem o mandato. 

E. Também conhecida como cláusula de exclusão 
ou cláusula de desempenho. É uma norma que 
impede ou restringe o funcionamento 
parlamentar ao partido que não alcançar 
determinado percentual de votos.  

36 – O Comitê de Política Monetária (Copom) é um 
órgão constituído no âmbito do Banco Central do Brasil 
com a finalidade de estabelecer as diretrizes da política 
monetária e tem ainda a competência de definir? 
  

A. A legislação tributária vigente. 
B. A meta de arrecadação de receitas na lei 

orçamentária. 
C. O teto de despesas na lei orçamentária. 
D. A política de fomento nacional. 
E. A taxa básica de juros. 

37 – As questões urbanas atualmente são de extrema 
importância no que tange às políticas públicas no 
Brasil, pois a grande maioria da população vive, hoje, 
em cidades. Nas manifestações de junho de 2013, uma 
problemática associada às questões urbanas foi a causa 
do estopim desse evento. Qual foi essa questão? 

A. A reforma eleitoral 
B. A menoridade penal. 
C. A lei do desarmamento  
D. A energia. 
E. A mobilidade urbana. 

38 – A fim de ampliar a eficiência nas contratações 
públicas e a competitividade, promover a troca de 
experiências e tecnologia e incentivar a inovação 
tecnológica, sendo aplicável exclusivamente às 
licitações e contratos necessários à realização dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, da Copa das 
Confederações da Federação Internacional de Futebol 
Associação - Fifa 2013, da Copa do Mundo Fifa 2014 
entre outros. Estamos falando de qual instrumento 
jurídico? 

A. Lei de Licitações Públicas. 
B. Regime Diferenciado de Contratações 
C. Lei do Pregão. 
D. Lei do Processo Administrativo. 
E. Parceria Público-Privada. 

39 – Dentro das relações humanas no trabalho, temos a 
área de gestão de pessoas que irá trabalhar o 
aperfeiçoamento das relações entre os colegas de 
trabalho e desenvolver um ambiente propício para a 
prática de um trabalho responsável e saudável. Qual da 
alternativa abaixo NÃO é uma atribuição do setor de 
Gestão de Pessoas? 

A. Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e 
realizar sua missão. 

B. Proporcionar competitividade à organização. 
C. Proporcionar à organização pessoas bem 

treinadas e bem motivadas 
D. Desenvolver e manter a qualidade de vida no 

trabalho. 
E. Elaborar o planejamento estratégico da 

organização. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_monet%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_monet%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_b%C3%A1sica_de_juros
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40 – A Fundação Nacional da Qualidade – FNQ - gerou 
um modelo de gestão da qualidade chamado modelo 
de excelência da gestão. Dentre os fundamentos desse 
modelo temos a responsabilidade social. Das 
alternativas abaixo qual é a melhor definição para 
responsabilidade social? 

A. Atuação que se define pela relação ética e 
transparente da organização com todos os 
públicos com os quais ela se relaciona. Refere-se 
também à inserção da empresa no 
desenvolvimento sustentável da sociedade, 
preservando recursos ambientais e culturais 
para gerações futuras; respeitando a diversidade 
e promovendo a redução das desigualdades 
sociais como parte integrante da estratégia da 
organização. 

B. Promoção de um ambiente favorável à 
criatividade, à experimentação e à  
implementação de novas ideias que possam 
gerar um diferencial competitivo para a 
organização. 

C. Atuação de forma aberta, democrática, 
inspiradora e motivadora das pessoas, visando 
desenvolvimento da cultura da excelência, à 
promoção de relações de qualidade e a proteção 
dos interesses das partes interessadas. 

D. Entendimento das relações de interdependência 
entre os diversos componentes de uma 
organização, bem como entre a organização e o 
ambiente externo. 

E. Conhecimento e entendimento do cliente e do 
mercado, visando à criação de valor de forma 
sustentada para o cliente e, consequentemente, 
gerando maior competitividade nos mercados. 

 
 

41- Em relação ao sistema estomatognático, assinale a 
opção CORRETA: 
  

A. As estruturas dinâmicas do sistema 
estomatognático são representadas pela 
unidade neuromuscular; dentre os nervos que 
atuam no sistema estomatognático; podemos 
citar o facial, o trigêmeo e o hipoglosso. 

B. À avaliação da oclusão dental, podemos 
encontrar a mordida cruzada anterior, quando os 
dentes incisivos superiores encobrem os dentes 
incisivos inferiores em um terço. 

C. A função de respiração, quando alterada, não 
apresenta relação com a postura corporal, e sim 
com o aumento das amígdalas faríngeas e 
palatinas. 

D. Disfunções da articulação temporomandibular 
(ATM), caracterizam-se por sinais como estalos 
ou crepitações, zumbido, sensação de ouvido 
tapado  e podem comprometer somente a 
função mastigatória. 

E. Os músculos da mastigação, dentre eles o 
temporal, masseter, pterigoideo externo e  
transverso, movimentam a mandíbula, são 
elementos ativos e são inervados pelo nervo 
facial. 

 
42- Alterações respiratórias frequentemente causam 
transtornos miofuncionais. Sobre a respiração bucal é 
CORRETO afirmar: 
 

A. As consequências da respiração bucal 
independem do início e da duração do 
problema; nas crianças pequenas devemos 
iniciar o tratamento ensinando-as a assoar o 
nariz. 

B. A respiração bucal não contribui com alterações 
vocais. 

C. Obstruções nasais e/ou obstruções faríngeas são 
causas frequentes da respiração bucal, bem 
como a flacidez dos músculos da face, que levam 
à abertura da boca. 

D. O tratamento do respirador bucal é miofuncional 
e multidisciplinar, no qual o fonoaudiólogo 
deverá proibir o uso de medicamentos, mesmo 
nas crises respiratórias, realizando treino da 
respiração após higiene nasal. 

E. O respirador bucal apresenta ângulo goníaco 
diminuído. 

 
43- A classificação de SPINA (1972) para as fissuras 
labiopalatais é a mais utilizada. De acordo com essa 
classificação, o paciente fissurado que apresenta 
alterações anatômicas nos palatos duro e mole 
apresenta: 
 

A. Fissura pré-forame incompleta. 
B. Fissura pré-forame completa. 
C. Fissura transforame. 
D. Fissura pós-forame incompleta. 
E. Fissura pós-forame completa. 

 

44- Marque a alternativa INCORRETA: 
 

A. Na deglutição, atípica podemos observar 
interposição lingual, contração de musculatura 
periorbicular dos lábios, não-contração do 
masseter, contração de mentalis e interposição 
de lábio inferior, movimento de cabeça e ruído. 

B. Nos tipos faciais: no dolicocefálico, existe o 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
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predomínio do crescimento vertical; no 
mesocefálico, os vetores de crescimento e 
desenvolvimento facial apresentam-se em 
harmonia com a face e, no braquicefálico, há um 
maior crescimento no sentido horizontal. 

C. De acordo com a Classificação de Angle, na 
classe I, ocorre relação normal entre mandíbula 
e maxila superior, somente os dentes 
apresentam alteraçõe; na Classe II, a mandíbula 
encontra-se em posição distal com relação à 
maxila; na Classe III, a arcada inferior coloca-se 
anteriormente em relação à superior. 

D. Referente à função mastigatória, o padrão 
mastigatório bilateral alternado ocorre quando 
há perdas dentais ou cáries, mordida cruzada 
posterior unilateral, doenças periodontais em 
um dos lados e assimetria esquelética. 

E. Os hábitos deletérios - bruxismo, apertamento 
dental, onicofagia, morder bochechas ou lábios -
contribuem para as alterações neuromusculares 
do sistema estomatognático. 
 

45- Leia as afirmativas abaixo, em seguida assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
I - A Perda Auditiva Neurossensorial sem Recrutamento 
apresenta os seguintes achados em imitanciometria: 
Timpanometria: Tipo A; Reflexos estapédicos presentes, 
com diferencial inferior a 70dB e compliância com 
valores dentro do padrão da normalidade. 
II - São achados da Perda Auditiva Neurossensorial com 
recrutamento: Timpanometria Tipo A; Reflexos 
estapédicos presentes, com diferencial inferior a 70dB, e 
compliância com valores dentro do padrão da 
normalidade. 
III - A Otosclerose relaciona os seguintes achados em 
imitanciometria: Timpanometria Tipo A; Reflexos 
estapédicos: contralateral e ipsilateral ausentes e 
Compliância com valores abaixo de 0,40cc. 
IV - Neurinoma do acústico apresenta Timpanometria 
Tipo A, compliância com valores muito baixos e reflexos 
estapédicos na orelha patológica: contra e ipsilateral 
ausentes e na orelha normal contralateral ausente e 
ipsilateral presente. 
V - Otite Média Secretora com achados de 
imitanciometria: Timpanometria: Tipo C; Reflexos 
estapédicos: contralateral e ipsilateral ausentes na 
orelha patológica, na orelha sem otite contralateral 
ausente e ipsilateral presente com valores dentro do 
padrão da normalidade e compliância com valores muito 
baixos. 
 
 
 

A. Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
B. Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 
C. Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D. Apenas as afirmativas V e I estão corretas. 
E. Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 
46- Sobre o processamento auditivo central, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

A. A habilidade de identificar corretamente um 
evento sonoro conhecido anteriormente é 
chamada de reconhecimento, enquanto a 
detecção é a habilidade de identificar a presença 
do som. 

B. A terapia, nas desordens do processamento 
auditivo central relacionadas à codificação, 
deverá enfatizar o treino da consciência 
fonológica associada à leitura e ao treino dos 
aspectos de discriminação de frequência e 
intensidade de sons não linguísticos e verbais. 

C. Na terapia das desordens do processamento 
auditivo central relacionadas à organização, 
recomenda-se utilizar sons verbais visando à 
sequência lógico-temporal de um texto e sons 
não-verbais visando à prosódia da fala. 

D. Pacientes com grau severo da desordem do 
processamento auditivo central podem 
apresentar atraso de linguagem, sintaxe e de 
inteligibilidade de fala, e incapacidade de 
acompanhar uma conversação em ambiente 
desfavorável. 

E. A atenção seletiva é a capacidade de selecionar 
estímulos sonoros em meio a outros sons, 
enquanto a discriminação é a habilidade de 
perceber diferenças entre os padrões de 
estímulos sonoros. 

 
47- Assinale a alternativa que corresponde 
corretamente às respectivas palavras, de modo a 
completar as frases. 
 
I. ________ corresponde à habilidade de detectarmos 
diferenças nos estímulos sonoros em função do tempo. 
II. ________ dimensão psicoacústica que corresponde à 
sensação de intensidade. 
III. _________ dimensão psicoacústica que corresponde 
à sensação de frequência. 
 

A. Loudness, pitch, duração. 
B. Pitch, duração, loudness. 
C. Duração, pitch, loudness. 
D. Duração, loudness, pitch. 
E. Pitch, loudness, duração. 
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48- No Brasil, a Lei Federal nº 12.303/2010, tornou 
obrigatória e gratuita a realização da Triagem Auditiva 
Neonatal nos hospitais e maternidades em todo o 
Brasil. Sobre a Triagem Auditiva Neonatal (TAN), 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A. Estudos epidemiológicos apontam que 50% dos 
casos de deficiência auditiva poderiam ser 
prevenidos se a intervenção fosse iniciada 
precocemente, o que justifica o diagnóstico 
precoce de perda auditiva nos primeiros dias de 
vida, obtido na realização da TAN. 

B. O registro das EOAE é recomendado na 
realização da TAN em crianças sem Indicador de 
risco para a deficiência auditiva, sendo exemplos 
destes o uso de ototóxicos, infecções bacterianas 
ou virais. 

C. Acolhimento aos pais, levantamento do histórico 
clínico e riscos, verificação dos dados 
pesquisados no prontuário, realização do exame, 
resultado e devolutiva aos pais são etapas a 
serem contempladas na realização do teste. 

D. Para os neonatos e lactentes em cujas histórias 
clínicas há casos de antecedente familiar de 
surdez permanente, com início desde a infância, 
utiliza-se o teste de Peate-Automático ou em 
modo triagem. 

E. As emissões otoacústicas são sons produzidos na 
cóclea pelas células ciliadas externas, que são 
mensurados no canal auditivo externo. 

 
49- O implante coclear pode ser feito na rede pública 
(SUS), em centros credenciados, ou na rede privada 
através dos convênios de saúde. É um dispositivo que 
melhora a qualidade de vida de indivíduos portadores 
de deficiência auditiva. Assinale a opção INCORRETA 
acerca desse procedimento: 
 

A. Os implantes cocleares multicanais são próteses 
computadorizadas que substituem parcialmente 
as funções da cóclea, transformando a energia 
sonora em sinais eletroquímicos e codificando 
esses sinais de uma maneira significativa ao 
córtex auditivo. 

B. O sucesso da reabilitação nas crianças com 
deficiência auditiva pré-lingual dependerá do 
tempo de privação auditiva, do modo de 
comunicação ou tipo de reabilitação, da etiologia 
e época da instalação da surdez, independente 
da expectativa e motivação dos pais e paciente.   

C. A reabilitação no implante coclear inicia-se 
somente no momento da ativação dos eletrodos 
e na realização do mapeamento. Na criança pré-
lingual, devemos respeitar as etapas das 

habilidades auditivas, que são detecção, 
identificação, discriminação, reconhecimento e 
compreensão. 

D. Na reabilitação com o adulto pós-lingual, 
seguimos as etapas das habilidades auditivas; 
porém não é necessário o trabalho sistemático 
com a detecção e identificação, principalmente, 
dos sons ambientais, exceto em alguns casos. 

E. Os implantes cocleares são próteses 
computadorizadas que melhoram a qualidade de 
vida de indivíduos portadores de deficiência 
auditiva neurossensorial de graus severos a 
profundos. 

 
50- Nas terapias aplicadas às alterações da linguagem 
infantil, marque a alternativa INCORRETA: 
 

A. Modelos de intervenções terapêuticas formais 
apresentam objetivos centrados nas dimensões 
da linguagem individual e nos processos 
psicolinguísticos (discriminação auditiva, 
memória de trabalho, acesso lexical, consciência 
metalinguística) envolvidos naquelas dimensões. 

B. Nos modelos funcionais de intervenção, são os 
interesses da criança que direcionam os 
objetivos da sessão e, por meio deles, o 
fonoaudiólogo organiza as dimensões da 
linguagem (pragmática, fonologia, sintaxe, 
semântica), que são enfocadas todas ao mesmo 
tempo. 

C. O jogo simbólico constitui-se como o modo 
elementar e básico de exploração e organização 
de experiências para a criança pequena, 
permitindo-lhe constituir noções práticas 
fundamentais como as de objeto, tempo, espaço 
e causalidade. Ele deve ser estimulado em 
propostas de intervenção clínica. 

D. Na terapia de linguagem, as estratégias que 
visam a desenvolver condutas imitativas ligadas 
a movimentos visíveis do próprio corpo, bem 
como às vocalizações, podem ser utilizadas em 
crianças que apresentam um distúrbio global do 
desenvolvimento, com ausência de condutas 
simbólicas. 

E. São atitudes que devem ser evitadas em terapia: 
ficar testando as capacidades das crianças com 
ordens e perguntas; ficar falando no lugar da 
criança; falar em excesso, sem dar tempo para a 
criança responder ou tomar a iniciativa. 
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51- Sobre as afasias, relacione corretamente as colunas, 
em seguida, marque a opção que contempla a 
sequência correta. 
 
 Afasias 
 

(1) Afasia de Broca 
(2) Afasia de Wernicke 
(3) Afasia de Condução 
(4) Afasia Global 
(5) Afasia Mista 
(6) Afasia Transcortical motora 
 
Principais manifestações 
 
(    ) Envolve a combinação de vários quadros afásicos 
( ) Apresenta linguagem espontânea bastante reduzida. 
Repetição quase normal. Designação e denominação 
quase normal, porém lenta. Compreensão normal. Às 
vezes apresenta mutismo. 
(     ) Discurso fluente com fala logorréica e jargonofásica. 
Presença de neologismo, Déficit de compreensão 
acentuado. Frequente anosognosia 
(  ) Não fluente, mutismo, estereotipias na fase aguda, 
que podem perdurar, Evolução lenta e silábica. 
Frequentemente apresenta uma disprosódia. Evolução 
frequente para o agramatismo. Compreensão 
preservada 
(   ) Afasia mais grave, comprometimento severo da 
emissão e da compreensão oral e gráfica, muitas vezes 
mutismo na emissão oral ou está restrita a estereotipias 
e automatismos 
(  )É uma afasia fluente. Compreensão auditiva e escrita 
quase normais. Repetição muito prejudicada muito mais 
do que a fala espontânea. Parafasias fonêmicas e verbais 
formais. Discurso truncado. 
 

A. 3 – 6 – 2 – 1 – 4 – 5. 
B. 3 – 2 – 1 – 5 – 6 – 4. 
C. 5 – 6 – 2 – 1 – 4 -  3. 
D. 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6. 
E. 5 – 4 – 2 – 1 – 6 – 3. 

 
52- No que concerne à linguagem sobre a avaliação dos 
componentes citados abaixo, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

A. Ao avaliar, a fonologia atenta-se, durante a 
expressão, para a articulação dos sons da fala, 
para os erros de redução, deleção, substituição 
e, na recepção, a rima, a divisão de palavras em 
sons. 

B. Ao avaliar aspectos da pragmática, notamos na 
expressão o uso de atos comunicativos como 

pedir, perguntar, concordar. Na recepção, 
devemos avaliar a compreensão de atos diretos 
e indiretos. 

C. Ao avaliar a sintaxe, durante a expressão, 
devemos atentar para o uso de verbos, 
substantivos, sentenças simples, complexas, uso 
das regras e, na recepção, se ocorre a 
compreensão e interpretação de tipos de 
sentenças e regras. 

D. Em se tratando da avaliação dos aspectos 
semânticos, na expressão, atenta-se para o tipo 
de vocabulário, para a velocidade das palavras, o 
uso da linguagem não-literal, enquanto, na 
recepção, para a identificação de palavras de 
humor, para provérbios. 

E. Na avaliação da morfologia, durante a expressão, 
atenta-se para o uso das palavras 
compreendidas corretamente; enquanto, na 
recepção, verifica-se a identificação das palavras, 
compreendendo os significados formais e 
informais. 

 
53- Acerca da atuação da fonoaudiologia na equipe 
multidisciplinar, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A. Atua na participação das práticas em saúde nos 
territórios sob responsabilidade da equipe de 
Saúde da Família, contribuindo em campanhas 
educativas sobre aspectos da comunicação 
humana. 

B. Trabalha em grupo, junto à equipe na promoção 
de saúde da criança, incentivando o aleitamento 
materno e sua importância para o 
desenvolvimento orofacial, bem como realiza 
consultas e intervenções conjuntas. 

C. Realiza visitas domiciliares, junto a membros da 
equipe multidisciplinar, para usuários acamados 
que necessitam de cuidados quanto à fala, 
linguagem e alimentação seguras. 

D. Poderá atuar na promoção de ações de 
prevenção a hábitos orais deletérios e contra 
abusos e mau uso vocais, bem como estimular a 
prática de jogos e exercícios que interferem 
positivamente na linguagem do idoso, junto a 
equipamentos sociais tais como creches, escolas 
e asilos. 

E. Não compete ao fonoaudiólogo orientar agentes 
comunitários de saúde, para coletar dados 
referentes à comunicação dos usuários e 
detecção de sinais indicadores de alterações da 
comunicação humana. 
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54- O Código de Ética da Fonoaudiologia, aprovado pela 
Resolução CFFa nº 305/2004, regulamenta os direitos e 
deveres dos inscritos nos Conselhos de Fonoaudiologia. 
Constitui em infração ética, de acordo com o 
supracitado dispositivo normativo as alternativas 
abaixo, EXCETO: 
 

A. Emitir opinião depreciativa técnico-científica 
sobre outro profissional, salvo quando for 
verdadeira. 

B. Receber ou cobrar de cliente atendido por 
convênio ou contrato, valor adicional por serviço 
já remunerado. 

C. Deixar de reencaminhar ao profissional 
responsável o cliente que lhe foi enviado para 
procedimento específico ou por substituição 
temporária, salvo por solicitação do cliente ou 
na iminência de prejuízo deste, devendo o fato 
ser obrigatoriamente comunicado ao colega. 

D. Alterar conduta fonoaudiológica determinada 
por outro fonoaudiólogo, mesmo quando 
investido de função de chefia ou de auditoria, 
salvo em situação de indiscutível prejuízo para o 
cliente, devendo comunicar imediatamente o 
fato ao fonoaudiólogo responsável. 

E. Abandonar o cliente, salvo por motivo 
justificável. 

 
55- Assinale o item abaixo cujas informações estão 
incoerentes com a atuação do Fonoaudiólogo no campo 
escolar. 
 

A. Através de triagens, identificar e detectar 
precocemente alterações. 

B. Realizar atendimento clínico individual na escola 
para professores que têm disfonias. 

C. Encaminhar, para outros especialistas, levando 
em consideração a idade, o histórico de 
desenvolvimento e educacional, bem como o 
sintoma apresentado. 

D. Orientar e dar devolutivas aos pais de alunos. 
E. Desenvolver trabalho promovendo a prevenção. 

 
56- Sobre alterações vocais assinale a opção 
INCORRETA: 
 

 

A. As disfonias orgânicas podem ocorrer 
independentemente do uso inadequado da voz 
para seu estabelecimento, é o caso das 
disfunções do Sistema Nervoso (Miastenia 
Gravis, Esclerose Multipla, Esclerose Lateral 
Amiotrófica, etc), que causam manifestações 
disfônicas diversas. 

B. O granuloma ocorre geralmente devido a trauma 
fonatório e higiene vocal inadequada crônica. 
Seu tratamento abrange orientação quanto à 
higiene vocal, fonoterapia e remoção cirúrgica. 
Podem não apresentar sintomas vocais.   

C. Os sulcos vocais geralmente são bilaterais, 
provocam rigidez na prega vocal. Determinam o 
surgimento de uma fenda na porção 
membranosa da prega vocal. As alterações 
vocais dependem do tamanho, localização e 
profundidade do sulco. 

D. Os nódulos vocais são massas bilaterais, 
assimétricas, pedunculadas, associadas ao abuso 
vocal e a alterações na formação embriológica 
da mucosa laríngea. Podem apresentar voz rouca 
soprosa, loudness variada e ataque vocal brusco. 

E. As paralisias de pregas vocais podem ser uni ou 
bilaterais, podem resultar de lesão em cirurgias 
de pescoço, decorrer de neoplasias, traumas ou 
alterações neurógicas.   

 
57- Sobre os exercicios de pushing como recurso 
terapêutico no tratamento das alterações vocais, 
marque a opção correta: 
 

A. São indicados em casos de disfonia hipercinética. 
B. Propiciam melhor adução glótica. 
C. Indicados principalmente para tratamento dos 

nódulos vocais. 
D. Consistem na protrusão da língua com emissão 

de [i] agudo sustentado. 
E. Indicados para eliminação do ataque vocal 

brusco. 
 
58- Acerca das manifestações de alterações no 
aprendizado da leitura e escrita, marque a alternativa 
que se destaca como uma alteração no formato, 
direção e/ou sentido do traçado dos grafemas que 
compromete a decodificação da escrita: 
 

A. Disortografia. 
B. Trocas de grafemas. 
C. Trocas de natureza perceptual auditivas. 
D. Paragrafia. 
E. Disgrafia. 
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59- Recentemente, a Lei nº 13.002/2014 torna 
obrigatória a realização do Teste da Linguinha em 
recém-nascidos, e o fonoaudiólogo é um dos 
profissionais que têm competência a realizar esse 
procedimento. São achados comuns relacionados à 
anquiloglossia, EXCETO: 
 

A. Omissão no [b]. 
B. Dificuldade de elevação da língua. 
C. Dificuldade de lateralização e vibração da língua. 
D. Distorção nos fones [r], [s] e [z]. 
E. Omissão no [r]. 

 
60- Em se tratando dos desvios da fala de crianças, 
segundo STAMPE (1973), a criança tende a facilitar a 
articulação tanto no ponto de vista motor como no de 
planejamento. Aponte a alternativa em que, na forma 
de expressar da criança, ocorre a transposição: 
 

A. Emissão interdentalizada em “suco”. 
B. “Tola” em vez de “cola”. 
C. “Macardor” em vez de marcador. 
D. “Blicicleta” em vez de bicicleta. 
E. “Apo” em vez de sapo. 

 




