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Leia atentamente as instruções abaixo.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinqüenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português SUS Conhecimentos
Específicos

01 a 10 11 a 20 21 a 50

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de
tinta na cor azul ou preta.

04 - No cartão de respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço
interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:

05 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E),só
uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas.

Obs.: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

07 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Prova não serão levados em conta.

A B C D E

Domingo - Manhã
Duração da Prova: 4 horas

FONOAUDIÓLOGO

concurso@fesp.rj.gov.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
BEBIDA EM ALTA

Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, o
consumo do álcool tem aumentado nos países em desenvolvi-
mento. É o caso do Brasil, onde não há praticamente controle
sobre a indústria de bebidas alcoólicas. Segundo os especialis-
tas, é preciso uma política pública para o álcool tão ofensiva quanto
a do cigarro. “Um litro de pinga aqui custa menos do que 1 dólar”,
diz o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). “Nos países desenvolvidos, uma garrafa de
destilado não sai por menos de 10 dólares.” Além dos preços
baixíssimos, no Brasil o marketing da indústria do álcool é muito
agressivo e mira sobretudo os jovens. O levantamento do Ministério
da Saúde confirma essa tendência. Os brasileiros que bebem
exageradamente têm, em sua maioria, entre 18 e 24 anos.

Uma das principais preocupações é a tendência de aumen-
to do abuso do álcool pelas mulheres jovens. Um estudo condu-
zido recentemente pela Unifesp revela que o consumo exagera-
do de álcool aumenta principalmente entre as meninas
adolescentes. Elas já se equiparam aos meninos e três em
cada dez bebem com freqüência. Quanto mais se bebe na ju-
ventude, maior será a propensão ao alcoolismo na idade adulta.

Quantidades moderadas de álcool, algo como dois copos de
vinho por semana, trazem benefícios ao coração e ao sistema
circulatório. Mais do que isso pode resultar em danos irreversíveis
ao fígado. Há indícios de que o abuso de álcool pode lesionar o
cérebro. Em excesso, a bebida está associada a danos nas
regiões cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado.

Veja, 05-03-2008

01. O artigo declara que o consumo de álcool tem aumentado nos
países em desenvolvimento e atribui o fato a um conjunto de fatores.

Entre os fatores de aumento desse consumo NÃO está
incluído(a):

A) a falta de controle sobre a indústria de bebidas alcoólicas;
B) o baixo preço dos destilados no Brasil;
C) a agressividade do marketing da indústria do álcool;
D) a falta de uma política pública tão ofensiva quanto a do

cigarro;
E) a chegada de mulheres jovens ao mercado de trabalho e

ao consumo.

02. O título dado ao artigo é “Bebida em alta”; a melhor justifi-
cativa para o título dado, em função do que se lê no texto, é:

A) o alto preço das bebidas alcoólicas;
B) o aumento de doenças causadas pelo álcool;
C) o crescimento do consumo de álcool no Brasil;
D) o aumento de consumo de álcool entre meninas;
E) o desenvolvimento do marketing do álcool no Brasil.

03. Os especialistas dizem que “é preciso uma política pública
para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro”.

Isso significa dizer que:

A) a política para o cigarro é menos ofensiva do que a
empregada para o álcool;

B) a política pública empregada para o cigarro vem dando certo;
C) a campanha publicitária do cigarro traz ofensas aos

consumidores;
D) não há política pública de oposição ao consumo de álcool;
E) o consumo de álcool traz mais renda ao Estado do que o

cigarro.

04. “Política pública” significa uma política:

A) patrocinada pelo Estado;
B) de grande divulgação;
C) de amplo conhecimento público;
D) de responsabilidade das empresas;
E) organizada pela própria população.

05. Uma pesquisa indica que 27,2% dos homens consomem
álcool de maneira abusiva, enquanto, entre as mulheres, a
quantidade é de 9,3%. Essa estatística mostra que:

A) a quantidade de mulheres consumidoras de álcool vem
aumentando;

B) a quantidade de homens alcoólatras vem diminuindo;
C) o consumo de álcool ainda é marca predominantemente

masculina;
D) os jovens são as maiores vítimas do marketing das

bebidas alcoólicas;
E) o consumo de álcool vem crescendo nas grandes cidades.

06. Ao dizer que o consumo abusivo de álcool “pode resultar
em danos irreversíveis ao fígado” e de que “pode lesionar o
cérebro”, o artigo apela para uma estratégia argumentativa
que se apóia na:

A) sedução;
B) intimidação;
C) competição;
D) elitização;
E) constrangimento.

07. “Uma das principais preocupações é a tendência de au-
mento no abuso do álcool pelas mulheres jovens”; essa maior
preocupação se deve ao fato de as adolescentes:

A) poderem transferir o alcoolismo a seus futuros filhos;
B) serem naturalmente mais vulneráveis a vícios;
C) terem maior poder de atração sobre os rapazes;
D) pertencerem a uma parte da população ainda de pouco

consumo;
E) levarem o consumo abusivo de álcool para o interior dos

lares.

08. “Em excesso, a bebida está associada a danos nas regiões
cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado”; o segmento
em excesso traz a idéia de:

A) condição;
B) tempo;
C) comparação;
D) conformidade;
E) finalidade.

09. Esse texto é composto de muitas vozes; entre as vozes
presentes no texto só NÃO está a voz:

A) do autor do artigo;
B) de especialistas;
C) da indústria do álcool;
D) do Ministério da Saúde;
E) da Unifesp.

10. No artigo, predomina a linguagem formal; o segmento
que emprega uma variação popular é:

A) “Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos,
o consumo do álcool tem aumentado nos países em
desenvolvimento”;

B) “É o caso do Brasil, onde não há praticamente controle
sobre a indústria de bebidas alcoólicas”;

C) “Segundo os especialistas, é preciso uma política pública
para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro. “Um litro de
pinga aqui custa menos do que 1 dólar”, diz o psiquiatra
Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). “Nos países desenvolvidos, uma garrafa de
destilado não sai por menos de 10 dólares.”;

D) “Além dos preços baixíssimos, no Brasil o marketing da indústria
do álcool é muito agressivo e mira sobretudo os jovens”;

E) “O levantamento do Ministério da Saúde confirma essa
tendência. Os brasileiros que bebem exageradamente têm,
em sua maioria, entre 18 e 24 anos”.
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SUS

11. Sobre os segmentos que integram obrigatoriamente o
Conselho de Saúde, avalie os itens a seguir:

I - Prestadores de Serviços.
II – Governo.
III – Profissionais.
IV - Organizações comunitárias, religiosas e não religiosas.
V – Usuários.
VI - Movimentos e entidades de consumidores.

Assinale apenas os corretos:
A) III, IV e VI;
B) I, II, III, IV, V e VI;
C) I, II, III e V;
D) II, IV e VI;
E) V.

12. Um dos objetivos das comissões intersetoriais, criadas
pela Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, é:

A) articular políticas e programas de interesse para a saúde;
B) integrar recursos, técnicas e práticas voltadas para a

cobertura total das ações de saúde;
C) coordenar os sistemas de redes integradas de assistência

de alta complexidade;
D) qualificar a atenção integral devida ao indivíduo e à

coletividade;
E) elaborar parâmetros de custos da assistência à saúde.

13. O repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o
Fundo Municipal de Saúde, para pagamento de procedimentos
e ações de Atenção Básica à Saúde, para os municípios habi-
litados em qualquer modalidade de gestão estabelecida pela
NOB – SUS 01/96, é feito com a seguinte base:

A) análise das necessidades de expansão do PSF do município;
B) quantidade de procedimentos realizados por unidade de

Atenção Básica Municipal;
C) parâmetros de cobertura assistencial à população em

geral do município;
D) multiplicação de um valor per capta nacional pela

população do município;
E) estudo de programação assistencial desenvolvido

anualmente pelos municípios.

14. A regulamentação da Lei Orgânica da Saúde tem sido efetua-
da através das chamadas normas operacionais do SUS, sendo
que, desde 1991, já foram editadas cinco normas operacionais
(NOB 91, NOB 92, NOB 93, NOB 96 e NOAS 01/02).

Sobre a Norma Operacional de Assistência à Saúde -
NOAS-SUS 01/02 - pode-se fazer a seguinte afirmação:

A) estabelece o processo de regionalização como estratégia
de hierarquização dos serviços de saúde;

B) reduz as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
C) instituiu o PAB - Piso da Atenção Básica;
D) cria os níveis de gestão Incipiente, Parcial e Semi-Plena;
E) institui a PPI - Programação Pactuada e Integrada.

15. A legislação brasileira estabelece que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, cabendo ao poder público (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir este direito, atra-
vés de políticas sociais e econômicas que visem à redução dos
riscos de se adoecer e morrer.

A legislação  obedece à seguinte diretriz:

A) aumentar a capacidade econômica dos municípios e munícipes;
B) ofertar um conjunto articulado e contínuo de ações e

serviços de saúde;
C) organizar ações e serviços de saúde de forma centralizada;
D) possuir direção descentralizada em cada esfera de governo;
E) ser capaz de resolver 80% das necessidades de saúde.

16. Ao implementar ações e serviços de saúde, o Estado deve
atender aos direitos individuais e às demandas da coletivida-
de. Os recursos e as políticas públicas devem visar esse du-
plo objetivo.

Essas ações devem respeitar o seguinte princípio da admi-
nistração pública:

A) da lucratividade;
B) da autonomia da vontade;
C) do sigilo;
D) da impessoalidade;
E) da redução de custos.

17. São vários os problemas relacionados aos Recursos Hu-
manos no SUS: formação, contrato de trabalho, condições de
trabalho, salário, compromisso social e humanização do aten-
dimento.

Em relação à política de recursos humanos na área da saúde
podemos afirmar que:

A) é formalizada e executada apenas pela direção nacional
do SUS;

B) organiza um sistema de formação de recursos humanos
em nível universitário;

C) tem como objetivo valorizar a dedicação exclusiva aos
serviços do SUS;

D) possui normas específicas que independem do sistema
educacional;

E) tem nos serviços privados de saúde campos de prática
para pesquisa.

18. Os estabelecimentos de saúde que integram o Sistema
Único de Saúde e fazem parcerias com planos de saúde têm
o direito de:

A) atender prioritariamente pacientes que possuam planos
de saúde privados;

B) receber remuneração direta do usuário do SUS pelo serviço
de saúde prestado;

C) organizar o acesso em filas diferenciadas de pacientes
SUS e particulares;

D) internar os usuários dos planos em melhores acomodações;
E) oferecer os recursos de saúde de acordo com as

necessidades de cada um.

19. As ações de saúde pública no Brasil devem estar volta-
das, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade,
para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a
dignidade humana.

Essas ações estão baseadas no princípio da:

A) universalidade;
B) integralidade;
C) eqüidade;
D) racionalidade;
E) descentralização.

20. Uma das três dimensões do Pacto pela Saúde 2006, divul-
gado pela Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, é o
Pacto em Defesa do SUS que possui entre as suas prioridades:

A) modificar a emenda constitucional nº 29 pelo Congresso
Nacional;

B) reforçar o SUS como política de Estado;
C) trabalhar por um orçamento adequado para a gestão do

SUS;
D) elaborar e divulgar a carta dos deveres dos usuários do

SUS;
E) estabelecer as responsabilidades de cada ente federado,

diminuindo competências concorrentes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A integridade anatomofisiológica do Sistema Auditivo, em
sua porção tanto periférica quanto central, constitui um pré-
requisito para a aquisição e desenvolvimento normal da
Linguagem. O diagnóstico precoce das alterações auditivas
permite:

A) identificar a perda auditiva e aguardar o desenvolvimento
da fala e linguagem, garantindo a maturação do Sistema
Nervoso Central;

B) identificar a perda auditiva e iniciar a estimulação no período
fundamental da aquisição da fala e da linguagem;

C) protetizar a criança aos dois anos de idade, pois nesta
idade a perda auditiva já está estabelecida;

D) protetizar a criança o mais precocemente possível,
independentemente da avaliação auditiva comportamental;

E) identificar a perda auditiva e esperar a criança atingir dois anos
de idade, para Iniciar a estimulação e realizar a protetização.

22. Um teste de diapasão registrou que há perda auditiva
onde o aparelho de transmissão do som encontra-se normal;
o Teste de Rinne costuma ser positivo; o Teste de Weber
lateraliza para o lado melhor  e o Teste de Schwabach está
encurtado.

Esse resultado indica deficiência auditiva:

A) funcional;
B) neurossensorial;
C) mista;
D) central;
E) condutiva.

23. As principais indicações para realização do BERA são:

A) testar sensibilidade auditiva em pessoas em que outros
métodos não tenham sido possíveis /  diagnosticar lesões
no VIII par ou tronco encefálico / monitorar cirurgias de
fossa craniana posterior / monitorar pacientes em CTI, em
coma ou sedados, avaliar prognóstico do paciente e auxiliar
no diagnóstico de morte cerebral;

B) testar sensibilidade auditiva em pessoas em que outros
métodos não tenham sido possíveis / diagnosticar lesões
no VIII par ou tronco encefálico / monitorar cirurgias de
fossa craniana posterior / auxiliar no diagnóstico de doença
de Menière;

C) testar sensibilidade auditiva somente em crianças /
diagnosticar lesões no VIII par ou tronco encefálico /
monitorar cirurgias de fossa craniana posterior / monitorar
pacientes em CTI, em coma ou sedados, avaliar
prognóstico do paciente e auxiliar no diagnóstico de morte
cerebral;

D) testar sensibilidade auditiva em pessoas em que outros
métodos não tenham sido possíveis/ diagnosticar lesão
coclear / monitorar cirurgias de fossa craniana posterior /
monitorar pacientes em CTI, em coma ou sedados, avaliar
prognóstico do paciente e auxiliar no diagnóstico de morte
cerebral;

E) testar sensibilidade auditiva somente em crianças/
diagnosticar lesão coclear/ monitorar cirurgias de fossa
craniana posterior / monitorar pacientes em CTI, em coma
ou sedados, avaliar prognóstico do paciente e auxiliar no
diagnóstico de morte cerebral.

24. Para classificar as desordens do processamento auditivo
central, Pereira (1996) propôs a seguinte categorização:

A) identificação, decodificação e organização;
B) localização, codificação e organização;
C) identificação, localização e decodificação;
D) localização, decodificação e organização;
E) decodificação, codificação e organização.

25. Para a educação do surdo o oralismo, a comunicação
total e o bilingüismo são as correntes mais pesquisadas
atualmente. O pressuposto básico do bilingüismo é:

A) os surdos devem desenvolver, na infância, somente a língua
de sinais como forma de comunicação;

B) os surdos devem desenvolver competência em duas línguas:
a língua de sinais e a língua oral utilizada em seu país;

C) os surdos devem desenvolver a competência em duas línguas:
a comunicação total e a língua oral utilizada em seu país;

D) os surdos devem desenvolver primeiro a língua oral como
forma de comunicação, devendo a língua de sinais ser
adquirida posteriormente;

E) os surdos devem adquirir, como forma de comunicação, a
manual e a oral, para assegurar a comunicação efetiva
com as pessoas ouvintes.

26. A ação do músculo par tireoaritenóideo (TA), que compõe o
corpo das pregas vocais, consiste em:

A) aduzir, abaixar , alongar e afilar a prega vocal;
B) aduzir, abaixar, encurtar e espessar a prega vocal;
C) abduzir, elevar, alongar e afilar a  prega vocal;
D) aduzir na posição paramediana, elevar, alongar e afilar a

prega vocal;
E) aduzir a glote posterior, encurtar e espessar a prega vocal.

27. Clara, 38 anos, professora do ensino fundamental há 15
anos, fumante, com diagnóstico otorrinolaringológico de
edema de Reinke. Na avaliação fonoaudiológica, não houve
referência à:

A) queixa respiratória;
B) incoordenação pneumofônica;
C) voz grave, fluida e modulação restrita;
D) presença de rouquidão e ressonância laringofaríngea;
E) relato de intubação agressiva ou prolongada.

28. Em uma paciente  do sexo feminino,  feirante, de 52 anos
de idade, com diagnóstico otorrinolaringológico de nódulos
vocais bilaterais  e fenda dupla, pode-se utilizar  as seguintes
técnicas na reabilitação vocal:

A) fricativos, deglutição incompleta sonorizada e vibrantes;
B) mastigatório, basal e empuxo;
C) exercícios corporais, fonação inspiratória e mastigatório;
D) sons nasais, bocejo-suspiro e voz salmodiada;
E) ataques vocais aspirados, hiperagudos e vibrantes.

29. Um paciente de 72 anos de idade, com diagnóstico de
disfonia hipocinética resultante da Doença de Parkinson,
apresenta os seguintes sinais perceptivos durante a fonação:

A) rouquidão ou aspereza com qualidade tensa estrangulada;
B) monoaltura, redução da ênfase, monointensidade e

qualidade vocal áspera e soprosa;
C) voz fluida e ressonância laringofaríngea;
D) ritmo lento e mudanças contínuas na qualidade vocal rouco-

tensa;
E) grunhido involuntário, tosse e pigarro e som agudo e curto.

30.  A reabilitação fonoaudiológica, após uma laringectomia
total, poderá ser realizada através:

A) de mudanças posturais da cabeça durante a deglutição  e
do uso da laringe artificial;

B) do desenvolvimento de uma voz esofágica  ou do uso da
prótese fonatória;

C) do uso da laringe artificial e da técnica de ataques vocais
aspirados;

D) do uso das técnicas de esforço ( empuxo )  e da deglutição
incompleta sonorizada;

E) do desenvolvimento de  uma voz esofágica e da utilização
das técnicas de sons nasais.
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31. Segundo Bérges, as instabilidades psicomotoras
dividem-se em duas categorias: estados de tensão e estados
de deiscência.

São características do estado de deiscência:

A) hipertonia generalizada, movimentos lentos e corpo sentido
como um envoltório sem consistência;

B) hipotonia generalizada, movimentos lentos e corpo sentido
como um envoltório sem consistência;

C) hipotonia generalizada, movimentos rápidos e lábeis e
corpo sentido como um envoltório sem consistência;

D) hipertonia generalizada,  movimentos rápidos e lábeis e
corpo sentido como um envoltório sem consistência;

E) hipotonia generalizada, movimentos lentos e corpo sentido
como um envoltório com consistência.

32. Segundo classificação de Luria, o desenvolvimento e a
perfeição da motricidade humana estão relacionados à/às:

A) primeira unidade funcional;
B) segunda unidade funcional;
C) terceira unidade funcional;
D) primeira e segunda unidades funcionais;
E) primeira e terceira unidades funcionais.

33. Segundo Cherney (1994), a avaliação fonoaudiológica da
disfagia engloba:

A) avaliação lingüística, avaliação alimentar e avaliação in-
strumental;

B) avaliação pré-alimentar, avaliação alimentar e avaliação
instrumental;

C) avaliação pré-alimentar, avaliação alimentar e avaliação
vocal;

D) avaliação lingüística, avaliação pré-alimentar e avaliação
alimentar;

E) avaliação lingüística, avaliação alimentar e avaliação vocal.

34. Na relação das manifestações características da disfagia,
nos casos de paralisia cerebral,  não se inclui:

A) alteração da musculatura oral;
B) comportamentos reflexos inapropriados;
C) disfunção cricofaríngea;
D) retardo no disparo do reflexo de deglutição;
E) disfagia, principalmente para líquidos.

35. No tratamento das disfagias orofaringeanas, a reabilitação
fonoaudiológica visa ao restabelecimento da função normal
ou compensatória da deglutição. Nesse caso, avalie os
procedimentos listados a seguir.

I.  gastrostomia
II.  estimulação dos reflexos de proteção (tosse e vômito)
III.  treino da deglutição com saliva e alimentos em diferentes

consistências, temperaturas e sabores
IV.  adequação das mudanças posturais que auxiliam na

deglutição
V.  amiotomia do cricofaríngeo

Os que fazem parte da atuação fonoaudiológica são:

A) I, II e IV;
B) II, III e IV;
C) III, IV e V;
D) I, III e V;
E) I, II e V.

36. O modelo síncrono-ativo do desenvolvimento observa o
funcionamento cerebral do bebê por seu comportamento,
analisando cinco subsistemas denominados:

A) sistema cerebelar, sistema motor, sistema de organização dos
estados, sistema de atenção e interação, sistema regulador;

B) sistema autônomo, sistema cerebelar, sistema de
organização dos estados, sistema de atenção e interação,
sistema regulador;

C) sistema autônomo, sistema piramidal, sistema de
organização dos estados, sistema de atenção e interação,
sistema regulador;

D) sistema autônomo, sistema cerebelar, sistema extra-piramidal,
sistema de atenção e interação, sistema regulador;

E) sistema autônomo, sistema motor, sistema de organização dos
estados, sistema de atenção e interação, sistema regulador.

37. São características apresentadas pelo recém-nascido a
termo:

A) coordenação  sucção-deglutição-respiração, postura de
flexão e ciclos de sono e fome;

B) coordenação  sucção-deglutição-respiração, postura de
extensão e ciclos de sono e fome;

C) coordenação  sucção-deglutição-respiração, postura de
flexão e não-regulação do ciclo de sono e fome;

D) ritmo de sucção contínuo, postura de extensão e ciclos de
sono e fome;

E) coordenação  sucção-deglutição-respiração, postura de
extensão e não-regulação do ciclo de sono e fome.

38. Após a glossectomia, os fonemas mais prejudicados são:

A) /m/ e /n/
B) /t/ e /d/
C) /p/ e /b/
D) /f/ e /v/
E) /a/ e /o/

Analise o caso clínico abaixo e responda às questões de
 nº 39 e 40.

Criança de 10 anos, encaminhada à fonoaudiologia pelo
ortodontista, com diagnóstico de mordida aberta anterior. Ao
exame orofacial, observou-se diminuição de tônus de lábios
e língua, afetando também sua mobilidade.

39. A alteração de deglutição mais freqüente nesses casos é:

A) interposição lingual;
B) deglutição com movimentos de cabeça;
C) resíduos após a deglutição;
D) deglutição com ruídos;
E) ausência de vedamento labial.

40. O fonema que poderá ser emitido inadequadamente é:

A) /l/
B) /f/
C) /s/
D) /m/
E) /k/

41. Criança com 8 anos de idade, avaliação audiológica dentro
dos padrões de normalidade, com queixa de trocas na fala. Ao
exame fonético/fonológico, apresentou substituição dos fonemas
/k/ e /g/ por /t/ e /d/. Em relação ao ponto articulatório do fonema,
diz-se que a criança apresenta substituição dos fonemas:

A) labiodentais por alveolares;
B) labiodentais por linguodentais;
C) linguodentais por velares;
D) linguodentais por labiodentais;
E) velares por linguodentais.
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42. Nos estudos de Isis Meira sobre o trabalho com o gago,
não é recomendado:

A) ajudar o gago a refletir, a perceber melhor o que surge nele
mesmo e ao seu redor;

B) fazer com que o gago assuma responsabilidades pelas
suas atitudes e sentimentos;

C) integrar o gago com sua gagueira e trabalhar para conseguir
a fluência;

D) desenvolver no gago o seu nível de consciência;
E) inibir a gagueira, não deixar que ela surja.

43. O estágio de desenvolvimento da leitura e escrita em que
a criança inicia o processo de associação fonema-grafema,
podendo decodificar palavras novas e escrever algumas
palavras simples, é o estágio:

A) logográfico;
B) alfabético;
C) ortográfico;
D) de reestruturação lexical;
E) de reestruturação fonológica.

44. Segundo Johnson e Myklebust, 1991, dentre as
características da criança disléxica, não se inclui:

A) dificuldade para lembrar seqüências e aprender séries;
B) incapacidade de ler gráficos, mapas, globos e maquetes;
C) falhas na memória visual acarretando dificuldades para

revisualizar letras e palavras;
D) dificuldades em reconhecer direita/esquerda em si mesma,

em outras pessoas ou objetos;
E) interrupções na fluência verbal.

45. Distração, problemas para organizar os pensamentos e
apresentá-los por meio da escrita, dificuldades de
compreender em ambientes ruidosos, problemas de produção
fonoarticulatória (principalmente nos fonemas /l/, /r/, /s/ e /z/),
dificuldades em memorizar as regras da língua presentes na
linguagem expressiva, em compreender o que lê e em
compreender palavras com duplo sentido, são manifestações
comportamentais características de:

A) disgrafia;
B) disortografia;
C) alterações do processamento auditivo central;
D) dislexia;
E) dificuldades de aprendizagem.

Considere o caso clínico abaixo e responda às questões de
nº 46 e 47.

Paciente de 65 anos, vítima de aneurisma cerebral, chega à
consulta fonoaudiológica relatando esquecimento dos nomes
de pessoas, objetos e lugares e trocas de palavras por outras
da mesma categoria.

46. Segundo a descrição acima, tem-se como hipótese
diagnóstica :

A) apraxia;
B) afasia de compreensão;
C) disartria;
D) afasia de expressão;
E) dislalia.

47. As manifestações lingüísticas apresentadas pelo paciente
são, respectivamente:

A) anomia e parafasia semântica;
B) anomia e parafasia fonética;
C) jargão e parafasia semântica;
D) jargão e parafasia fonética;
E) anomia e jargão.

48. As doenças neuromusculares representam um vasto
campo de atuação fonoaudiológica.

Fazem parte desse grupo as seguintes doenças:
A) paralisia cerebral e distrofias musculares;
B) esclerose lateral amiotrófica e Guillan Barret;
C) acidente vascular encefálico e doença de Huntington;
D) autismo e síndrome de Down;
E) distrofias musculares e síndrome de Cushing.

49. Segundo o Código de Ética da Fonoaudiologia, constitui
infração ética:

A) recusar-se a exercer a profissão quando as condições de
trabalho não forem dignas, seguras e salubres;

B) informar ao cliente sua qualificação, responsabilidades e
funções bem como dos demais membros da equipe,
quando se fizer necessário;

C) assinar qualquer procedimento fonoaudiológico realizado
por terceiros, ou solicitar que outros profissionais assinem
seus procedimentos;

D) apontar falhas nos regulamentos e normas de instituições
quando as julgar incompatíveis com o exercício da
atividade ou prejudiciais ao cliente, dirigindo-se aos órgãos
competentes;

E) assumir responsabilidades pelos atos praticados.

50. Observe o anúncio abaixo.

Segundo o Código de Ética da Fonoaudiologia, a profissional
fonoaudióloga, ao publicar esse anúncio, cometeu a seguinte
infração ética:

A) promover publicamente os seus serviços;
B) anunciar preços e modalidades de pagamento em

publicações abertas;
C) oferecer ou prestar serviços fonoaudiológicos a entidades

públicas sem remuneração;
D) receber do cliente atendido por convênio ou contrato valor

adicional por serviço já remunerado;
E) praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal.
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