
 
   

 
 

   
 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NS - 13 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO  

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do P iauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS:  Para realizar sua prova, use apenas o material menci onado acima e, em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos.  

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta ; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.  
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de 1h e 30minutos do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 01 (Para as questões de 01 a 06). 

 

a pele FALA 

[...] 

O que as emoções têm a dizer 

O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm 

raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar 

emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente 

chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de 

transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo 

humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.” 

[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. 

Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as 

coceiras tenham essa origem.” 

(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49). 
 

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________ 

O texto evidencia, sobre o assunto discutido,  

a) o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.  

b) a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças. 

c) o relato de pacientes com doenças de pele. 

d) as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente. 

e) as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções. 

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________ 

No título do texto: A pele fala  e na frase: O que as emoções têm a dizer , a utilização de verbos que 

traduzem atividades humanas 

a) evidencia a importância das emoções para o ser humano. 

b) credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado. 

c) sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção. 

d) revela a natureza oculta das emoções. 

e) realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer. 

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________ 

A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em 

a) ... o indivíduo tem grande  dificuldade de expressar emoções. 

b) Quando  um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,... 

c) A pele é apenas  um deles, sem dúvida. 

d) ...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás. 

e) ... é importante  analisar a origem do problema, ... 



 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIP AL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: FONOAUDIÓLOGO      -    4             

QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________ 

Das palavras destacadas, a única que NÃO admite, gramaticalmente, flexão de número é 

a) ... em que o indivíduo tem grande  dificuldade de expressar emoções ... 

b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa , ... 

c) ... significa que ele está  no final de um processo de transtorno psíquico... 

d) ... ou está passando por um período especialmente  conturbado no âmbito emocional. 

e) ... é importante analisar a origem  do problema, ... 

QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________ 

Na frase: “Por isso , é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser 

humano. ...”, a expressão marcada enuncia    

a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente. 

b) uma relação de causa e consequência relatada. 

c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior. 

d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente. 

e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas. 

QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________ 

A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é  

a) O psiquiatra  mineiro Ricardo Frota concorda. 

b) ... significa  que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ... 

c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem  quase sempre negativa, ... 

d) ... Quando um paciente chega ao consultório  com um quadro de mal-estar físico ...  

e) ... pode ser uma expressão  física de um quadro de ansiedade, ... 

 

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10). 

 

Frutas podem substituir os cosméticos? 

Xô depressão 

Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo 

um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o 

trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas. 

Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...]. 

Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também 

repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem 

causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia, 

especialmente nas crianças. 

(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)  
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QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________ 

A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é 

a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ... 

b) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no 

cérebro e melhoram o humor das pessoas. 

c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ... 

d) Xô depressão. 

e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ... 

QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________ 

No trecho: ... os males que  afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a 

palavra que  tem a mesma função morfossintática que se verifica em 

a) A pesquisa assegura que  o trytophan presente nas bananas ... 

b) um estudo elaborado nas Filipinas, que  destaca um antidepressivo natural, na fruta. 

c) Os cientistas destacam que  a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ... 

d) ... significa que  ele está no final de um processo de transtorno psíquico ... 

e) O instituto acrescenta que  a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ... 

QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________ 

No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, 

segundo  um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que NÃO substituiria, sem 

alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é 

a) visto que. 

b) conforme. 

c) consoante. 

d) de acordo com. 

e) como revela. 

QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________ 

O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é 

a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas banana [...]  

b) Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].  

c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue,  [...]  

d) [...] a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]  

e) [...] e contribui para a massa muscular e a energia, [...]  
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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________ 

A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de 

interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE aspectos relacionados à consolidação do SUS. 

a)  Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

b)  Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei 

8.142/1990. 

c)  Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990. 

d)  Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a 

municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a 

regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002. 

e)  Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação 

prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006. 

 

QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________ 

Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal 

de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, EXCETO, 

a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema. 

b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos. 

c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde. 

d) As atribuições do sistema. 

e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 

 

QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________ 

A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao 

longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em 

questão. 

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional. 

b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar. 

d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. 
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________ 

No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011 
estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas 
portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos 
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO, 

a) serviços de atenção primária. 

b) serviços de urgência e emergência. 

c) serviços de atenção psicossocial. 

d) serviços de acesso aberto. 

e) serviços ambulatoriais especializados. 
 

QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________ 

Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser 
ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve 
considerar, EXCETO, 

a) necessidades de saúde dos municípios. 

b) disponibilidade de recursos financeiros. 

c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada. 

d) alcance de metas previamente estabelecidas. 

e) mapa da saúde. 
 

QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________ 

A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a 
análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem 
ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que 
contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, RESPECTIVAMENTE: 

a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.  

b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase. 

c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna. 

d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela. 

e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna. 
 

QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________ 

“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor 
saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, 
educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a 
saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, 
justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova promoção da saúde  consiste em proporcionar às 
pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle 
sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, EXCETO, 

a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas. 

b) criação de ambientes favoráveis à saúde. 

c) reforço da ação comunitária. 

d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis. 

e) reorientação do sistema de saúde. 
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________ 

Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o 

investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados 

padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o 

cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos 

são do tipo: 

a) descritivo. 

b) coorte. 

c) caso-controle. 

d) transversal. 

e) ensaio clínico. 

 

QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________ 

Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e 

interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo 

como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em 

saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, EXCETO, 

a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto. 

b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal. 

c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento. 

d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar. 

e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos. 

 

QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________ 

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos 

modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO corresponde às 

diretrizes operacionais para viabilização da referida política. 

a) Acolhimento com classificação de risco. 

b) Gestão participativa e cogestão. 

c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador. 

d) Projetos de construção coletiva da ambiência. 

e) Clínica compartilhada e ampliada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________ 

Sobre as orelha externa (OE), orelha média (OM) e orelha interna (OI) marque a questão INCORRETA. 

a) O meato acústico externo provê a comunicação entre o meio ambiente e a OM.  

b) A tuba auditiva é o canal que estabelece a  comunicação entre a OM e a nasofaringe.  

c) O pavilhão auricular e o meato auditivo externo têm a função de proteger a membrana timpânica.  

d) Na OI encontram-se o labirinto ósseo e o labirinto membranoso.  

e) A cóclea é a porção mais medial do labirinto ósseo e situa-se na porção petrosa do osso parietal.  

 

QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________ 

São patologias da Orelha Média que causam Perda Auditiva Condutiva: 

a) Otosclerose; Ototoxidade medicamentosa; Sarampo. 

b) Parotidite epidêmica; Doença sistêmica; Doença de Méniere. 

c) Neurinoma do acústico; Otite média aguda; Rubéola congênita. 

d) Otite média secretora; Desarticulação da cadeia ossicular; Atelectasia da membrana timpânica. 

e) Colesteatoma; Surdez súbita; Surdez ototóxica. 
 

QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________ 

Leia os itens e marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso: 

(   ) A curva timpanométrica do tipo Ad é aberta e está presente em condições de diminuição de 

rigidez do sistema. 

(   ) Emissões Otoacústicas são sons mensurados no canal auditivo externo, os quais são produzidos 

na cóclea, especificamente nas células ciliadas externas. 

(   ) O programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN) é uma rede de cuidados com a audição do RN, 

desencadeado pela identificação e suspeita da perda auditiva,seguido da fase do diagnóstico 

audiológico e médico, para que a fase da  intervenção ocorra em tempo oportuno.  

(   ) O Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico é composto por sete ondas.  

Marque a sequência CORRETA. 

a) V – V – V – V.                  

b) F – V – F – V.               

c) V – V – F – F.                   

d) F – F – V – F.                   

e) V – F – V – F.  
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________ 

Leia as informações referentes ao Processamento Auditivo Central (PAC) e marque a opção 
CORRETA: 
1- A avaliação dos testes para o PAC deve ser composta de teste verbais e não-verbais.  
2- A avaliação do PAC deve ser realizada por um Audiologista.  
3- O treinamento auditivo formal é realizado em cabina acústica. 
4-  Indivíduos com Distúrbios do Processamento Auditivo têm dificuldades para entender a fala na 

presença do ruído.  

a) 1 e 4.               

b) 2 e 3.              

c) 1, 3 e 4. 

d) 2, 3 e 4.     

e) 1,2,3 e 4. 
 

QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________ 

Maxila atrésica, protrusão de dentes incisivos superiores,aumento da altura da face, lábio superior 
hipodesenvolvido, lábio inferior espesso e com eversão, músculos bucinadores, masseteres e temporais 
podem apresentar flacidez enquanto o músculo mentual apresenta-se em hiperfunção são 
características que mais se ajustam ao paciente com: 

a) câncer de cabeça e pescoço. 
b) alteração velofaríngea. 
c) respiração Oral. 
d) desvio fonológico. 
e) deglutição atípica. 

 

QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________ 

Complete CORRETAMENTE a informação referente à Paralisia Facial Periférica: 
O principal objetivo do trabalho na fase___________ é manter o metabolismo muscular ativo na 
hemiface acometida, procurando-se evitar a atrofia. 

a) de avaliação.   
b) de sequelas.      
c) de contraturas.       
d) flácida. 
e) de sincinesias. 
 

QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________ 
Marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso. A disfagia Orofaríngea de origem mecânica decorre de 
alterações estruturais com causas relacionadas com: 
(   ) pós-operatório de cirurgia de câncer de cabeça e pescoço. 
(   ) efeitos de radioquimioterapia. 
(   ) traqueostomia prolongada. 
(   )  sequelas após intubação orotraqueal. 

Marque a sequência CORRETA. 

a) F – V – F – V.              

b) V – V – V – V.              
c) V – F – V – F.             
d) V – V – F – F.                   
e) F – F – V – F.                    
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QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________ 

Marque a abordagem/técnica usada na terapia de Disfagia de acordo com a informação abaixo: 

Protege vias respiratórias antes e durante a deglutição e reduz a aspiração pelo aumento do 

fechamento glótico. 

a) Deglutições múltiplas. 

b) Mendelson. 

c) Cabeça para baixo. 

d) Supraglótica. 

e) Deglutição com esforço. 

 

QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________ 

Complete a questão: Os dois principais nervos responsáveis pela inervação da laringe são ramos do 

nervo ______________. 

a) Trigêmio (V par craniano). 

b) Acessório (XI par craniano). 

c) Glossofaríngeo (IX par craniano). 

d)  Vago (X par craniano). 

e) Hipoglosso (XII par craniano). 

 

QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________ 

Em uma Avaliação de um profissional da voz é fundamental que sejam compreendidos os seguintes 

aspectos: 

1- Queixa vocal. 

2- Características de trabalho. 

3- Relação desse profissional com o trabalho. 

4- Hábitos vocais e gerais. 

5- Sinais e sintomas do problema vocal. 

Marque a opção CORRETA. 

a) 1, 2 e 4.               

b) 2, 3 e 5.               

c)  3 e 4.               

d) 1, 2, 3 e 4.               

e) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________ 

A Prega vocal é composta por: 

a) 5 camadas.   

b) 4 camadas.           

c) 3 camadas.              

d) 2 camadas.            

e) 1 camada.      
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QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________ 

As dificuldades de aprendizagem e sua causa são relacionadas abaixo, EXCETO: 

a) métodos de ensino. 

b) conteúdo pedagógico. 

c) aspectos relacionados ao professor. 

d) ambiente físico e social da escola. 

e) disfunção intrínseca do SNC. 

 

QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________ 

Associe os termos abaixo relacionados à Gagueira segundo Jakubovicz (2009): 

1- Repetição.             

2- Pausas.                 

3- Interjeições. 

4- Bloqueio. 

(   ) engloba quantidade e qualidade.  

(   ) indica intervalo que acontece no decorrer do discurso. 

(   ) é a inserção no discurso de sons, palavras ou frases curtas. 

(   ) é a interrupção brusca de uma palavra que vem acompanhada de algum esforço vocal ou mesmo 

corporal. 

Marque a sequência CORRETA. 

a) 4 – 3 – 2 – 1.               

b) 3 – 2 – 1 – 4.                

c) 1 – 2 – 3 – 4.       

d) 1 – 4 – 2 – 3.         

e) 3 – 4 – 1 – 2. 

 

QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________ 

Marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso sobre Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA): 

(  ) Crianças, jovens e adultos em consequência de uma lesão adquirida ou congênita que não 

conseguem se comunicar ou têm uma comunicação limitada são possíveis usuário de  CSA.  

(   ) Os recursos de intervenção para CSA classificam-se em recursos de alta e baixa tecnologia.  

(   ) Definir a indicação ou não de um sistema alternativo de comunicação; definir o melhor sistema de 

comunicação; determinar diretrizes do processo terapêutico são objetivos na avaliação de CSA.  

(   ) O comprometimento da linguagem oral com variáveis graus de severidade e de evolução clinica é 

uma indicação para o uso da CSA. 

Marque a sequência CORRETA. 

a)  F – F – V – F.                

b)  V – F –V – F.             

c)  F – V – F – V.       

d)  V – V – V – V.     

e) F – F – V – F.         
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QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________ 

Leia as proposições abaixo referente ao Distúrbio Fonológico : 

I  - As crianças com diagnóstico tardio de Distúrbio Fonológico têm de apresentar dificuldades no 

processo de alfabetização. 

II  - O encaminhamento precoce para o diagnóstico e o tratamento fonoaudiológico diminui os riscos de 

ocorrerem alterações na aprendizagem da leitura e escrita. 

III - As alterações na aprendizagem da leitura e escrita estão relacionadas ao processo fonológico que 

envolve a consciência fonológica.  

Marque a alternativa CORRETA.    

a)  I, II e III.                   

b)  I e III.                    

c)  I e II.                 

d)  II e III.              

e) II.  

  

QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________ 

J.L.F,12 anos, sexo masculino realiza leitura de palavras isoladas em voz alta de forma lenta e 

incorreta, frequentemente adivinha as palavras e apresenta dificuldades de compreender o significado 

do que é lido, apresenta dificuldades de soletração. São informações que mais se ajustam ao 

diagnóstico de: 

a)  Distúrbio Fonológico. 

b)  Dislexia. 

c)  Distúrbio Específico de Linguagem. 

d)  Disortografia. 

e)  Disgrafia. 

 

QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________ 

Referente à atuação do Fonoaudiólogo Educacional marque a questão INCORRETA: 

a) Participar no planejamento escolar. 

b) Capacitar e orientar equipe técnica-pedagógica. 

c) Realizar tratamento em sala de aula. 

d) Realizar encaminhamentos. 

e) Elaborar e executar projetos e ações educacionais voltados para inclusão. 
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QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________ 

Leia os itens e marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso referente a Atendimento Educacional 

Especializado (AEE): 

(   ) O objetivo é oferecer um plano de desenvolvimento individualizado para o aluno.  

(   ) O AEE dá suporte aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

(   ) O Fonoaudiólogo deve participar da equipe. 

(   ) É um espaço importante para alunos que necessitam de recursos de tecnologia assistiva e uso de 

sistema de comunicação suplementar e alternativa. 

(   ) Caracteriza-se como suporte a ser oferecido desde a educação infantil até o ensino superior.   

Marque a sequência CORRETA. 

a)  F – F – V – F – V.            

b)  V – V – V – V – V.   

c)  V – F – V – F – F.   

d)  F – V – F – V – F.   

e)  F – F – V – V – F.    

 

QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________ 

Sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, marque a INCORRETA. 

a) Tem por objetivo a redução de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 

b)  A inserção do fonoaudiólogo nos Centros Estaduais e Regionais de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) ocorreu inicialmente vinculada a área da Audiologia. 

c) Inclui também o programa de Serviços Residenciais Terapêuticos(SRT).  

d) Ao atuar em Saúde do Trabalhador, o Fonoaudiólogo integra-se a uma equipe multiprofissional. 

e) Aos  CEREST estaduais foi delegada a composição mínima de 15 profissionais. 

 

QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________ 

De acordo com a 4ª Edição do Código de Ética, constituem infrações éticas do Fonoaudiólogo 

relacionadas à propaganda e à publicidade, EXCETO. 

a) Escusar-se a realizar procedimentos fonoaudiológicos para pessoas que tenham sido periciadas pelo 

próprio profissional.  
b)  Anunciar preços e descontos, exceto na divulgação de cursos, palestras, seminários e afins.   

c) Induzir a opinião pública a acreditar que exista reserva de atuação clínica para determinados 

procedimentos. 

d) Anunciar produtos fonoaudiológicos ou procedimentos por meios capazes de induzir ao uso 

indiscriminado destes. 

e) Consultar, diagnosticar ou prescrever tratamento por quaisquer meios de comunicação de massa. 

 

 


