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FONOAUDIÓLOGO 

 
 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 

questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o fiscal. 
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo no próprio cartão de respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de 

nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 

deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações 

registradas no caderno não serão levadas em consideração. 
X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 

o cartão de respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
 

Boa Prova! 

 
 
 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 

 

NOME: ASSINATURA DO CANDIDATO: INSCRIÇÃO: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    
 

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MGUy:RnJpLCAxMyBEZWMgMjAxOSAwOToxMToxOSAtMDMwMA==

 

RASCUNHO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MGUy:RnJpLCAxMyBEZWMgMjAxOSAwOToxMToxOSAtMDMwMA==

 

 IBFC_37 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia o texto abaixo para responder às questões 
de 1 a 8. 

 Tomar decisões nem sempre é algo fácil. 
Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais 
difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar 
sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico 
são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. 
Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro 
com suas próprias opiniões. 
 Agora, imagine você ter uma autoconfiança 
muito grande e simplesmente não considerar nada 
disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, 
no Canadá, constataram que é exatamente o que 
acontece com pessoas narcisistas. 
 A origem da palavra “narcisismo” deriva da 
história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que 
– spoiler – morre por se apaixonar por sua própria 
imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica 
óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito 
também chama atenção para o individualismo e a 
autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas 
características, o que acaba fazendo com que eles 
realmente achem que não precisam de nada além de 
seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão 
acertada. 
 Pessoas narcisistas não costumam fazer isso 
por mal: elas têm uma convicção clara de que já 
nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – 
e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O 
problema é que os altos níveis de confiança que eles 
têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão 
equivocados. 

(Fonte: Superinteressante)  
 
1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo 

do texto, assinale a alternativa correta. 
a) Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões 

difíceis nunca é uma tarefa fácil. 
b) Seguir a intuição, procurando seguir sempre as 

próprias opiniões, é um caminho seguro para 
se tomar uma boa decisão. 

c) Considerar as várias possibilidades com criticidade 
garante o êxito de um empreendimento. 

d) Abandonar certas opiniões, quando contrárias à 
análise crítica, pode resultar em uma boa decisão. 

 
2) A partir da leitura e interpretação do texto, 

assinale a alternativa correta. 
a) Por ser um texto jornalístico, cuja função é 

expositiva, o texto não utiliza sequências 
explicativas na sua composição. 

b) Os cientistas da universidade canadense de 
Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias 
que se relacionam ao mito grego de Narciso. 

c) A palavra “narcisismo” transformou-se em um 
conceito utilizado para pensar a sociedade, 
sendo utilizado em outras áreas do 
conhecimento, além da mitologia. 

d) A autoconfiança dos narcisistas oculta um 
complexo de inferioridade, que eles tentam 
esconder apresentando-se como pessoas de 
intelecto acima da média. 

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas 
abaixo.  

 
I. A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro 

parágrafo, tem função de prevenir o leitor de 
que o desfecho da narrativa será revelado, 
no caso, da narrativa mítica. 

II. Os narcisistas tendem a se achar 
autossuficientes, devido ao seu individualismo 
exagerado e à falta de confiança nas pessoas. 

III. Apesar de serem inteligentes, os 
narcisistas, tendem a supervalorizar essa 
qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-
los ao erro. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
4) Leia com atenção a reescrita do trecho e 

assinale a alternativa que preencha, correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
 “_____ crítica óbvia _____ exaltação 
exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o 
mito chama atenção para _____ autoconfiança, além 
de fazer referência ao individualismo do narcisista.” 
 

a) à/ à/ a 
b) há/ à/ à 
c) a/ a/ à 
d) à/ a/ a 

 
5) De acordo com o texto e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) No trecho “Ainda que isso, vez ou outra”, a 

palavra destacada tem função anafórica, já que 
faz referência a uma ideia já enunciada no 
texto, retomando-a. 

(  ) No trecho “Narcisistas geralmente possuem 
essas características”, a palavra destacada 
tem função catafórica, já que faz referência a 
uma expressão ainda não enunciada no texto, 
antecipando-a. 

(  ) No trecho “além de seu próprio ponto de vista”, 
a palavra destacada é, morfologicamente, 
classificada como um pronome demonstrativo. 

(  ) No trecho “O problema é que os altos níveis de 
confiança”, a palavra destacada é classificada, 
morfologicamente, como um pronome relativo. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, F. 
b) F, V, F, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, F, F. 
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6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo 
e, de acordo com as regras de pontuação 
previstas na Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Deriva da história de Narciso, o belo jovem da 

mitologia grega, a origem da palavra 
“narcisismo”.   

 
b) É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, 

que se origina a palavra “narcisismo”. 
 
c) Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é 

quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.  
 
d) A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada 

em Narciso, o belo jovem da mitologia grega. 
 
7) De acordo as regras de acentuação da 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo 

a mesma regra gramatical da palavra “portátil”. 
 
b) A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a 

mesma regra gramatical da palavra “pá”. 
 
c) A palavra “você” recebe acento gráfico 

segundo a mesma regra gramatical da palavra 
“caratê”. 

 
d) A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a 

mesma regra gramatical da palavra “até”. 
 
8) No trecho “O problema é que os altos níveis de 

confiança que eles têm em suas habilidades 
intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, 
se a expressão grifada fosse substituída pela 
palavra “nível”,  algumas alterações deveriam 
ser realizadas na frase para que ela 
permanecesse de acordo com o sentido geral 
do texto e com a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a 
alternativa correta.  

 
a) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles tem em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe está equivocado. 

 
b) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles têm em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe estão equivocados. 

 
c) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles têm em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe está equivocado. 

 
d) O problema é que o alto nível de confiança que 

ele têm em sua habilidade intelectual vira e 
mexe está equivocado. 

 Leia a tira abaixo para responder às questões 
de 9 a 11. 

 
 

 
 
 
9) De acordo com a tira e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo. 

 
 

I. As reticências na fala da personagem no 1º 
quadrinho refletem o desânimo da 
personagem. 

 
 
II. A fala “A gente não aprende tudo na vida?” 

é uma pergunta retórica, pois a intenção da 
personagem não é obter uma resposta mas, 
sim, utilizar a própria pergunta como 
estratégia de desenvolvimento das suas 
ideias. 

 
 
III. A fala de Mafalda no último quadrinho 

surpreende pela crítica ao sistema escola e 
pela tristeza das festas de formatura, que 
são comparadas a velórios. 

 
 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, 

depois, de acordo com Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa que 
preencha, correta e respectivamente, as suas 
lacunas. 

 
 “A tira acima relaciona às questões 

pedagógicas _____ questões existenciais _____ 

problemas são levantados por duas crianças.”  

 
a) às / cujos 
b) as / cujo os 
c) as / cujos 
d) às / cujo os 
 

  



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MGUy:RnJpLCAxMyBEZWMgMjAxOSAwOToxMToxOSAtMDMwMA==

 

 IBFC_37 3 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Considere as duas sentenças abaixo.   

 
A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é 

mineiro. 
 
B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa 

não é mineiro. 
 

 Assinale a alternativa que contenha o 
conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de 
modo que sua negação esteja corretamente 
expressa pela sentença B. 
 
a) OU 
b) E 
c) Quando 
d) SE  

 
12) Considere o seguinte quadro de referência de 

símbolos. 
 

SIMBOLO CONECTIVO 
~ negação 
^ e 
v ou 

 
 Dada a frase p^q abaixo, selecione a alternativa 

que expresse corretamente a sentença:  ~p v~q 
 

“O dia se renova todo dia e eu envelheço  
cada dia, cada mês”. 

 
a) O dia não se renova todo dia e eu não 

envelheço cada dia, cada mês 
 
b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço 

cada dia, cada mês 
 
c) O dia não se renova todo dia ou eu não 

envelheço cada dia, cada mês 
 
d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada 

dia, cada mês 
 
13) Analise a proposição composta abaixo. 
 
 

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”. 
 
 
 Assinale a alternativa que contém a correta 

negação dessa proposição. 
 
a) Eu não me caso se e somente se eu não 

compro uma bicicleta 
 
b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma 

bicicleta 
 
c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta 
 
d) Eu me caso se e somente se eu compro uma 

bicicleta 

14) Leia a proposição composta abaixo.  
“Se há disseminação de informações falsas  

durante as campanhas eleitorais então  
há influência no resultado apurado”.  

 Assinale a alternativa que contém a correta 
negação dessa proposição. 
a) Não há disseminação de informações falsas 

durante as campanhas eleitorais ou há 
influência no resultado apurado 

b) Há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais e não há 
influência no resultado apurado 

c) Se não há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais então não há 
influência no resultado apurado  

d) Há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais ou não há 
influência no resultado apurado   

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre 
dois dos grandes filósofos do século XX 
ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu 
orientador Bertrand Russell.  

 
“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é 
conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se 
recusava a admitir, por exemplo, que não havia 
rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell 
tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras. 
 

(Fonte: The independent)  
 A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação 

da existência de rinocerontes na sala de aula 
pode ser interpretada com o argumento: 

 
“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui.  
Eu havia olhado sob aquela e não vi rinocerontes. 
Eu olhei sob essa mesa e não vi rinocerontes.  
Portanto, não há rinocerontes sob as mesas”. 
 
 Sobre a classificação lógica deste argumento, 

assinale a alternativa correta. 
a) dedução 
b) falácia 
c) paradoxo 
d) indução  

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, 
cuja lógica envolvida no embaralhamento pode 
ser vista sequencialmente abaixo sobre a 
palavra LOGICA 

 
original L O G I C A 
passo 1 A C I G O L 
passo 2 C A G I L O 
resultado I L O C A G 

 
 Essa regra pode ser realizada sobre qualquer 

sequência de seis símbolos, inclusive números. 
Considere a sequência numérica 311582 que é 
resultado da aplicação da regra de criptografia 
acima. Assinale a alternativa correta que 
apresenta a sequência numérica original que 
produziu este resultado. 
a) 181235 
b) 531821 
c) 112358 
d) 231518 
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17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu 
time ganhar o próximo jogo. E para o jogo 
seguinte considera 30% a chance de ganhar e 
20% a chance de empatar. Quanto à 
probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, 
respectivamente, as combinações vitória e 
vitória, vitória e empate, vitória e derrota, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) 18%, 12%, 30% 
b) 90%, 80%, indefinido 
c) 50%, 30%, 20% 
d) 18%, 12%, 70%  

 
18) A tautologia é uma sentença cuja tabela 

verdade resulta apenas em valores-lógicos 
verdadeiros. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta que apresenta uma 
tautologia. 

 
a) Se eu estou certo, então você está errado 
b) Eu estou certo ou eu estou errado 
c) Eu estou certo e errado 
d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo 

 
19) Considere as proposições abaixo. 
 

P: João teve ciúme de Maria 
Q: Maria estava apenas conversando 
R: João pediu divórcio 
 

 Considere a construção da proposição 
composta: “Se P e Q, então não-R” (P^Q→~R).  
De acordo com a lógica proporcional, assinale 
a alternativa que apresenta a negação correta 
desta construção de acordo com a lógica 
proposicional. 

 
a) João teve ciúme de Maria e Maria estava 

apenas conversando e João pediu o divórcio 
b) João não teve ciúme de Maria e Maria não 

estava apenas conversando e João pediu o 
divórcio 

c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não 
estava apenas conversando, então João pediu 
o divórcio 

d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava 
apenas conversando e João pediu o divórcio 

 
20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a 

preferência entre dois produtos A e B, 50 
pessoas disseram gostar de A, 20 disseram 
gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A 
e de B. 

 
 Quanto ao número de pessoas que não gostou 

de nenhum desses produtos e a probabilidade 
de em um sorteio aleatório, entre as pessoas 
entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) 100; 20% 
b) 120; 25% 
c) 130; 20% 
d) 120; 20% 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) A gagueira é um distúrbio da comunicação em 
que o fluxo da fala encontra-se alterado e pode 
ocorrer associação com concomitantes físicos. 
Quando o diagnóstico fonoaudiológico for 
confirmado é indicada terapia fonoaudiológica 
para o paciente e orientações aos familiares e à 
escola. Nesse sentido, analise as afirmativas 
abaixo. 
I. A gagueira desenvolvimental é definida 

como aquela cujo surgimento se dá na 
infância até os 12 anos de idade. 

II. Na avaliação obtida a partir da análise de 
amostra de fala, a tipologia das disfluências 
é a identificação do número de ocorrência 
de cada tipo de disfluência e a velocidade 
de fala é a identificação do fluxo de palavras 
por minuto. 

III. A gagueira neurogênica ou adquirida é 
aquela em que o indivíduo apresenta 
disfluências em situações de conflito 
emocional e na maioria dos casos 
apresenta melhora completa com 
fonoterapia e psicoterapia associadas. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas a afirmativa III está correta 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

22) O indivíduo adulto, após sofrer uma lesão 
neurológica pode apresentar alterações de 
linguagem e ou fala como afasia, disartria e 
apraxia. A afasia foi descrita pela primeira vez 
pelo neurologista francês Pierre Paul Broca em 
1861. Desde então esta condição tem sido 
estudada e atualmente ocupa grande campo de 
atuação na clínica fonoaudiológica. Dentro 
deste contexto, assinale a alternativa correta. 
a) A Afasia de Broca é considera uma afasia do 

tipo não fluente e apresenta manifestações 
como anomias, agramatismos e parafasias. A 
compreensão oral está sempre preservada 
nestes casos 

b) A Afasia de Wernicke é apresentada principalmente 
por indivíduos que sofreram lesão no hemisfério 
esquerdo e nestes casos a compreensão oral e 
gráfica é gravemente comprometida 

c) As afasias de Condução e Transcortical 
Sensorial fazem parte do grupo de afasias em 
que o déficit de expressão é maior que o déficit 
de compreensão 

d) A Afasia Transcortical Sensorial é do tipo 
fluente e a habilidade de repetição está bem 
preservada 
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23) Na avaliação de linguagem, o fonoaudiólogo deve 
considerar as manifestações apresentadas nos 
diversos quadros afásicos e deve buscar 
compreender a relação entre elas. Sobre estas 
manifestações, assinale a alternativa correta. 
a) Anomia é uma manifestação comum em 

afásicos e pode ocorrer quando o indivíduo 
substitui o nome do objeto por sua função 

b) Quando o afásico diz "sapola" ao tentar dizer 
"sacola", ele apresentou uma manifestação 
denominada neologismo 

c) Supressão é uma manifestação caracterizada 
por ausência total de emissão oral 

d) Em todos os casos de mutismo o indivíduo 
apresenta déficit grave de compreensão 

 
24) Para a avaliação da fluência da fala, o 

fonoaudiólogo deve analisar uma amostra de fala e 
caracterizar a tipologia das disfluências. Considere 
esta afirmação e assinale a alternativa correta. 
a) Hesitações, repetições de frases e interjeições 

são disfluências consideradas comuns 
b) Bloqueios, hesitações e intrusões são disfluências 

gagas 
c) Prolongamentos, bloqueios e hesitações são 

disfluências gagas 
d) Hesitações, repetições de sons e de 

segmentos são disfluências comuns 
 

25) Várias classificações são utilizadas para as 
fissuras labiopalatinas. Segundo a classificação 
de Spina (1979), uma fenda à direita que vai, 
desde o lábio até o forame incisivo corresponde 
a _____. Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Fissura pré-forame incisivo incompleta unilateral 
b) Fissura pré-forame incisivo completa unilateral 
c) Fissura transforame incisivo completa unilateral 
d) Fissura transforame incisivo incompleta unilateral  

26) Antes da criança empregar recursos linguísticos à 
comunicação, ela desenvolve meios não verbais de 
comunicação a partir das experiências que tem 
com o meio e com as pessoas ao seu redor. A esse 
respeito, analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Compreender bem o desenvolvimento normal de 

aquisição de linguagem proporciona uma melhor 
compreensão dos distúrbios da linguagem e 
possibilita um planejamento terapêutico mais 
adequado. Dentro do desenvolvimento típico, é 
esperado que ao final do terceiro trimestre, após 
o nascimento o bebê, este já apresente 
procedimentos comunicativos intencionais. 

(  ) A função comunicativa instrumental pode 
ocorrer quando a criança usa a linguagem não 
verbal para satisfazer suas necessidades 
materiais, como por exemplo, solicitar objetos e 
ou ações através de gestos. 

(  ) Dentro do desenvolvimento típico, a criança 
com idade entre um e meio e/ou dois anos, já 
deve apresentar a função informativa. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V  c)  V, F, F 
b) F, F, V  d)  V, F, V 

27) Alterações na dinâmica da deglutição devido ao 
envelhecimento são denominadas presbifagia. 
Como a população idosa no Brasil tem 
aumentado, espera-se que profissionais 
habilitados possam avaliar e propor planos 
terapêuticos adequados nestes casos. Em 
relação à atuação fonoaudiológica nas 
presbifagias, analise as afirmativas abaixo. 
I. Os idosos podem apresentar dificuldade 

para se concentrarem durante a 
alimentação, por este motivo, são 
recomendados ambientes de alimentação 
calmo e tranquilo, seleção de alimentos 
pouco coloridos e preferência para líquidos 
engrossados. 

II. A manobra de Masako não é indicada, pois, 
na maioria dos casos a condição dentária 
não favorece a realização da manobra. 

III. As próteses orais mal adaptadas podem 
favorecer o escape extraoral de alimento e 
dificultar a descida do bolo alimentar para o 
esôfago. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa II está correta 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas a afirmativa III está correta 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

 
28) Uma criança com três anos, apresentando 

respiração oronasal, chega para avaliação e 
diagnóstico fonoaudiológicos com queixa de 
trocas na fala. Em anamnese a mãe informou que 
apenas a partir de um ano a criança começou a falar 
as primeiras palavras e em avaliação, durante a 
prova de nomeação, nomeou a figura do “tambor” 
como “tamboi”, nomeou a figura da “barata” como 
“baata” e nomeou a figura do palhaço como 
“paaço”. Levando em consideração estas 
informações, assinale a alternativa correta. 

 
a) Esta criança apresenta atraso de fala leve, a mãe 

deve ser orientada sobre o desenvolvimento de 
linguagem e a criança deve ir para terapia 
fonoaudiológica por tempo indeterminado 

b) Em relação à fala e à linguagem esta criança 
está dentro dos padrões de normalidade, 
porém, a mãe deve ser orientada sobre alguns 
aspectos fonoaudiológicos. É recomendado o 
encaminhamento ao otorrinolaringologista para 
avaliação da respiração oronasal 

c) Esta criança provavelmente apresenta um desvio 
fonético-fonológico, já que apresenta alguns 
processos fonológicos não esperados para a 
idade, sendo eles, simplificação de consoante final 
e simplificação de líquida. A criança se beneficiará 
de terapia e orientações fonoaudiológicas 

d) O fonoaudiólogo deve encaminhar a criança e aguardar 
avaliação e diagnóstico otorrinolaringológicos para 
fornecer orientações à mãe 
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29) Em 2010, foram definidas as diretrizes para a 
realização da TANU no Brasil pelo Comitê 
Multiprofissional em Saúde Auditiva 
(COMUSA). Sobre as recomendações feitas 
pelo COMUSA, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) A implantação de um programa de saúde 

auditiva neonatal que contemple todas as 
ações de prevenção, diagnóstico e reabilitação 
da perda auditiva que apresenta ações de 
promoção à saúde da gestante, dos neonatos 
e dos lactentes. 

 
(  ) Implantação de um programa de Triagem 

auditiva Neonatal Universal (TANU), ou seja, 
um programa de triagem que preconiza que 
todos os neonatos passem por triagem até 
preferencialmente antes da alta hospitalar. 

 
(  ) Quando o nascimento ocorrer fora de ambiente 

hospitalar ou em maternidades que ainda não 
concluíram o processo de implantação da 
Triagem auditiva Neonatal Universal (TANU), a 
realização do teste deve ocorrer, no máximo 
até os três primeiros meses de vida de forma 
ambulatorial. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) F, V, V 
c) V, F, V 
d) V, V, F 

 
30) A maturação do sistema auditivo ocorre de forma 

gradual, desde a vida intrauterina até os 
primeiros meses da vida da criança. A audição é 
fundamental para aquisição e desenvolvimento 
de habilidades comunicativas. A esse respeito, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) A detecção, discriminação, localização, 

reconhecimento auditivo e compreensão 
auditiva são habilidades auditivas que estão 
completamente evoluídas em um indivíduo com 
12 meses de idade que está dentro dos 
padrões de normalidade 

 
b) As etapas da habilidade auditiva de localização 

do som se desenvolvem dos quatro meses aos 
dois anos de vida 

 
c) A detecção dos sons é a base para o 

desenvolvimento das demais habilidades 
auditivas e se inicia a partir das décima semana 
de vida intrauterina 

 
d) O reflexo cocleopalpebral tende a desaparecer 

de acordo com a maturação das habilidades 
auditivas  

31) A disartria é decorrente de alterações no controle 
muscular dos mecanismos envolvidos na produção 
da fala, originadas por lesões neurológicas. Existem 
vários tipos de disartria, de acordo com o local da 
lesão/disfunção do sistema nervoso. Sendo assim, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) A disartria flácida é quando ocorre lesão nos 

neurônios motores inferiores. Lesões nestes 
neurônios podem causar paralisias ou paresias 
nos músculos afetados, movimentos reflexos e 
voluntários alterados e hipotonia 

b) A disartria espástica é quando ocorre lesão nos 
neurônios motores superiores. Lesões nestes 
neurônios podem levar à paresia ou paralisia 
espástica, hiperreflexia, aumento do tônus 
muscular e possível atrofia muscular 

c) A disartria atáxica é quando ocorre lesão no 
cerebelo e em vias associadas. Lesões no 
cerebelo ou em vias associadas a este, 
ocasionam movimentos incoordenados 

d) A disartria espástica é comumente associada à 
doença de Parkinson. Os distúrbios vocais 
presentes na doença de Parkinson são 
caracterizados por voz monótona, redução da 
intensidade vocal, rouquidão e soprosidade 

 
32) A paralisia cerebral é um transtorno decorrente 

de lesões neurológicas ocorridas na infância e 
acarretam diversos comprometimentos. Diante 
disto, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Apesar da paralisia cerebral causar principalmente 

alterações motoras, é comum encontrar prejuízos 
cognitivo, sensorial, emocional e social. 

(  ) Os paralíticos cerebrais sempre apresentam 
dificuldades na aquisição e no desenvolvimento 
de habilidades linguísticas. 

(  ) Os prejuízos motores e as deficiências físicas 
podem impedir ou reduzir o acesso às 
oportunidades de utilização de linguagem. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) V, V, F 
c) V, F, V 
d) V, V, V 

 
33) A laringe é um importante órgão que conecta a 

faringe à traquéia e desempenha as funções 
respiratória e fonatória. Histologicamente, é 
constituída de cartilagem, músculos e membrana 
mucosa. A esse respeito, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Os músculos infra-hióideos são músculos 

extrínsecos da laringe e tem a função de 
abaixar a laringe 

b) A glote corresponde ao espaço entre as pregas 
vocais e o vestíbulo é o espaço entre da 
epiglote à margem inferior da prega vestibular 

c) A laringe é composta por três cartilagens 
ímpares: a tireóidea, a cricóidea e a aritenóide 

d) Os músculos cricoaritenóideo posterior e lateral, 
os músculos aritenóideo, tireoaritenoideo, 
cricotireóideo, ariepiglótico e tireoepiglótico fazem 
parte da musculatura intrínseca da laringe 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MGUy:RnJpLCAxMyBEZWMgMjAxOSAwOToxMToxOSAtMDMwMA==

 

 IBFC_37 7 

34) As laringectomias são procedimentos cirúrgicos e 
podem ser parciais ou totais. Um dos motivos que 
tornam estes procedimentos cirúrgicos necessários é a 
ocorrência de câncer. A atuação fonoaudiológica nestes 
casos é fundamental e requer um conhecimento 
aprofundado das estruturas laríngeas. Quanto às 
laringectomias, assinale a alternativa correta. 
a) As laringectomias parciais verticais são mais 

indicadas por tumores na região glótica e as 
laringectomias parciais horizontais são indicadas 
no tratamento de lesões supraglóticas 

b) Na laringectomia parcial horizontal supraglótica o 
impacto principal é na fonação, portanto, o foco da 
reabilitação deve ser na melhora da qualidade vocal 

c) Nos casos de laringectomias totais, as funções de 
respiração, fonação e deglutição são amplamente 
afetadas. Geralmente os pacientes necessitam de 
traqueostomia e via alternativa de alimentação de 
forma permanente e a voz esofágica é a alternativa 
mais indicada 

d) Todas as laringectomias alteram permanentemente 
a qualidade vocal dos pacientes, porém, a 
fonoterapia propõe estratégias para retomar o mais 
próximo possível da qualidade vocal anterior 

 
35) A criança adquire a linguagem expressiva durante 

seus primeiros anos de vida. Neste período, os 
fonemas são adquiridos de acordo com uma 
cronologia similar na maioria das crianças. 
Considere apenas os fonemas do português 
brasileiro, assinale a alternativa correta. 
a) O fonema /g/ é um fonema oclusivo, oral e 

sonoro. Seu ponto articulatório é velar e está 
presente na palavra “mágica” 

b) O fonema /s/ é um fonema fricativo, oral e surdo. Se 
uma criança faz a substituição deste fonema na 
palavra “sapo” por “xapo” ela apresenta o processo 
fonológico de posteriorização para palatal 

c) É esperado no desenvolvimento normal o domínio 
de todos os encontros consonantais até no máximo 
quatro anos e seis meses de idade 

d) Apenas os fonemas /m/ e /n/ são fonemas 
nasais. Geralmente, o fonema /m/ é um dos 
primeiros fonemas adquiridos pela criança  

36) As paralisias faciais quando acometem o indivíduo 
trazem prejuízos em diversas funções como na 
alimentação e na fala, além do prejuízo estético. 
Elas podem ser classificadas em centrais e 
periféricas e em ambos os casos, a atuação 
fonoaudiológica se faz necessária. No contexto das 
paralisias faciais, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A paralisia facial central pode ser causada por 

acidentes vasculares cerebrais e traumatismos 
cranioencefálicos e apresenta maior gravidade, 
pois, compromete toda a hemiface do paciente. 

(  ) Os sintomas apresentados por um indivíduo com 
paralisia facial podem ser: ardor no olho, lacrimejamento, 
lábios desviados e falta de expressão facial. 

(  ) A maioria das paralisias faciais centrais é de causa 
idiopática, a denominada paralisia de Bell. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F  c)  V, V, F 
b) F, F, F  d)  F, V, V 

37) O fonoaudiólogo deve compreender adequadamente 
o processo de desenvolvimento normal de 
linguagem e de aspectos cognitivos ligados ao 
simbolismo. Dentro deste contexto, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. 
a) Nas fases iniciais do período sensório-motor, 

que vai até o oitavo mês, a criança explora os 
objetos de forma isolada através de ações 
como pegar, bater, pôr na boca, esfregar no 
chão e balançar. Já nas fases mais avançadas 
do período sensório-motor, a criança explora o 
meio através de ações que se aplicam também 
a dois ou mais objetos 

b) Em relação ao desenvolvimento da imitação, é 
esperado que de zero a dois meses a criança 
não apresente condutas imitativas, porém, 
entre o oitavo mês até doze meses, são 
iniciadas as tentativas de imitar novos modelos, 
inclusive os não visíveis no próprio corpo 

c) Por volta de um ano de idade ocorre o 
aparecimento das primeiras palavras e até um 
ano e meio espera-se que o uso das palavras 
revele que a linguagem tenha atingido um 
patamar propriamente representativo, ou seja, 
a criança já consegue expressar situações fora 
do contexto presente, reconstituindo ações 
passadas 

d) Em relação ao desenvolvimento do simbolismo, 
é esperado que a partir do primeiro ano de vida 
a criança faça uso convencional de objetos. A 
partir dessa idade a criança também emite 
palavras isoladas ou fala formulaica 

 
38) A deglutição é uma das habilidades mais 

importantes para o ser humano, que tem por 
objetivo transferir o alimento, o líquido ou a 
saliva da cavidade oral até o estômago. Sobre 
os métodos de avaliação dos aspectos 
relacionados à deglutição, analise as 
afirmativas abaixo. 

 
I. A videofluoroscopia da deglutição avalia a 

biodinâmica da deglutição e a aspiração 
para via aérea. 

II. A disfagia orofaríngea em crianças, 
diferentemente do adulto, ocorre 
exclusivamente de causas neurológicas e 
mecânicas. 

III. A videoendoscopia da deglutição avalia as 
funções faríngea e esofágica. 

IV. A avaliação da deglutição inclui a 
anamnese, o exame físico e a avaliação 
funcional da deglutição, dispensando 
exames complementares.  

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas a afirmativa III está correta 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
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39) A intervenção fonoaudiológica à beira do leito 
tem se tornado cada vez mais frequente nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), e tem 
colaborado para o prognóstico favorável do 
paciente grave. Sobre os objetivos da atuação 
fonoaudiológica no paciente grave, em relação 
à disfagia orofaríngea, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) Verificar se o paciente apresenta condições de 

proteção das vias aéreas inferiores.  
 
(  ) Verificar a existência de disfagia, visando 

prevenção de pneumonias aspirativas.  
 
(  ) Manter o paciente em via alternativa de 

alimentação visando a proteção das vias 
aéreas. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V 
b) F, V, F 
c) V, V, F 
d) V, V, V 

 
40) A apraxia da fala pode ser definida como um 

transtorno da articulação no qual há 
comprometimento da capacidade de 
programar voluntariamente a postura dos 
órgãos fonoarticulatórios e a sequência dos 
movimentos musculares para a produção de 
fonemas e palavras. Nesse sentido, analise as 
afirmativas abaixo a respeito da apraxia da fala 
na infância. 
 
I. Os sistemas motores e sensoriais 

encontram-se preservados, porém 
encontram-se alteradas as habilidades de 
compreensão e atenção.  

 
II. Apesar de ser mais comum em meninos, a 

apraxia da fala, quando manifestada em 
meninas, as alterações tendem a ser mais 
severas.  

 
III. O alcance do ponto articulatório correto é 

facilitado por ensaios repetidos de uma 
mesma palavra. 

 
IV. As sílabas iniciais, consoantes fricativas e 

grupos consonantais, provocam maior 
quantidade de erros. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas a afirmativa IV está correta 
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
 


