
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E 
ÁREAS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - 2018

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

CONFIRA O SEU CADERNO

1. Este caderno de provas contém 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem 
numérica, com apenas uma alternativa correta.

2. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no caso do 
item 3. 

3. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. 
O Fiscal de Sala trocará seu caderno.

4. Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

1. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a,e comunique ao Fiscal de Sala em 
caso de alguma divergência, não faça qualquer alteração da folha.

2. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
3. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
4. Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível a marcas 

escuras.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
6. Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
7. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas.
8. Tempo para realização da prova: 4 horas e 30 minutos

ATENÇÃO

1. Use para rascunho as partes em branco do caderno. 
2. Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.

Como preencher:
Assim

         
  1    A B C D E

  2    A B C D E

  3    A B C D E

  4    A B C D E

  5    A B C D E

  6    A B C D E 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO Nº Inscrição: _______________

_____________________________________________________________________________________
Nome por extenso

FONOAUDIOLOGIA

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova
...........................................................................................................................................................................................

01 ___     02 ___      03 ___      04 ___      05 ___      06 ___      07 ___      08 ___      09 ___      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 ___ 
41 ___     42 ___      43 ___      44 ___      45 ___      46 ___      47 ___      48 ___      49 ___      50 ___
51 ___     52 ___      53 ___      54 ___      55 ___      56 ___      57 ___      58 ___      59 ___      60 ___









FONOAUDIOLOGIA  

 

 UNIFESP – FAP 2018 

 
1 

 

  

Língua Portuguesa 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06. 

Eu estava sentado no trem quando entrou um grupo de torcedores de futebol. 

Tinham acabado de sair do jogo − era evidente que o time deles tinha vencido 

− e ocuparam os assentos livres que havia ao meu redor. Um deles pegou um 

jornal que alguém tinha deixado e começou a soltar risinhos de zombaria 

enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias a respeito do gosto do 

presidente pelas teorias da conspiração. A conversa não demorou para abordar 

outras conspirações, e desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o 

grupo ria sem piedade dos seguidores da teoria da terra plana e da última ideia 

de Gwyneth Paltrow, e repetia as piadas na Internet sobre os supostos rastros 

químicos (chemtrail) deixados por aviões. 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte 

contribuição: “Tudo bem que tudo isso é idiotice, mas não venham me dizer 

que a gente pode acreditar nas ideias que costumam colocar na nossa cabeça. 

Por exemplo, as imagens do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e 

além disso, muito mal simuladas. Outro dia vi um blog que dizia para 

repararmos que não havia nem mesmo estrelas em nenhuma das imagens”. 

Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que 

reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas 

sombras das fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há 

atmosfera, e como puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se 

não havia ninguém para segurar a câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 

a) expressa incômodo com os torcedores por zombarem das 

manifestações do presidente norte-americano. 

b) põe em dúvida a alunissagem. 
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c) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 

conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas 

absurdas. 

d) lamenta o comportamento dos torcedores por tratarem ironicamente os 

seguidores de teorias alternativas que explicam fenômenos químicos e 

geológicos. 

e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das 

provas de que a alunissagem foi uma fraude. 

 

2. O desenrolar da conversa entre os integrantes do grupo de torcedores de 

futebol indica que 

a) os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da 

conspiração.  

b) o grupo reconhece a veracidade das imagens do homem na lua, ainda 

que não consiga explicar as estranhas sombras das fotografias, a 

gravação de Neil Armstrong colocando o pé na superfície da lua e o 

tremor da bandeira americana. 

c) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump sugerem que 

agências secretas internacionais são responsáveis por inúmeras 

fraudes, tal como a alunissagem. 

d) apesar de zombarem do presidente norte-americano e de alguns 

seguidores de novas teorias, são suficientemente esclarecidos para não 

acreditarem em fatos alternativos que não podem ser comprovados. 

e) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump são para os 

torcedores tão fantasiosos quanto a teoria da terra plana e a ideia de 

supostos rastros químicos deixados por aviões. 

 

 

3. A palavra “alunissagem”, que aparece no último parágrafo do texto, pode 

ser classificada como: 

a) Uma catacrese, pois representa um “nome” dado a algo que não possui 

nome específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. 
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b) Um neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua 

Portuguesa 

c) Uma ironia, pois o termo foi propositalmente utilizado para manifestar o 

sentido oposto do seu significado. 

d) Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo 

“aterrissagem”. 

e) Uma ambiguidade, pois gera duplicidade de sentido ao texto. 

 

4.  Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo 

com a norma culta, os termos destacados em: 

....enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

....desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o grupo ria sem 

piedade.... 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte 

contribuição 

a) acontecimentos sucessivos divulgados.../ aproveitei ouvindo 

disfarçadamente.../ depois de um intervalo... 

b) casos inverossímeis propagados.../ gostei de fingir que escutava.../ o 

trem parou... 

c) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ 

pararam um pouco de conversar... 

d) opiniões fantasiosas publicadas.../ apreciei escutando calado.../ deu-

se um intervalo... 

e) versões conflitantes disseminadas.../ diverti-me fingindo ouvir.../ 

ficaram calados... 

 

5.  Escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em branco, 

de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias 

___________________ do presidente pelas teorias da conspiração 

a) no que toca a atração 

b) no que diz respeito a inclinação 

c) à respeito da tendência 
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d) sobre à preferência 

e) quanto à predileção  

 

6. Escolha a alternativa que substitui a conjunção “e além disso”, na frase 

abaixo, sem alterar o sentido: 

É óbvio que foram simuladas, e além disso, muito mal simuladas. 

a) portanto 

b) contudo 

c) por conseguinte 

d) mas também  

e) e não obstante 

 

7.  Leia abaixo a letra da musica “Samba do Approach”, de autoria do 

compositor Zeca Baleiro: 

Samba do Approach 

Venha provar meu brunch  

Saiba que eu tenho approach  

Na hora do lunch� 

Eu ando de ferryboat  

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash 

Fica ligada no link� 

Que eu vou confessar, my love  

Depois do décimo drink� 

Só um bom e velho engov� 

Eu tirei o meu green card� 

E fui pra Miami Beach� 



FONOAUDIOLOGIA  

 

 UNIFESP – FAP 2018 

 
5 

Posso não ser pop star� 

Mas já sou um nouveau riche  

Eu tenho sex-appeal� 

Saca só meu background  

Veloz como Damon Hill  

Tenaz como Fittipaldi� 

Não dispenso um happy end  

Quero jogar no dream team  

De dia um macho man� 

E de noite uma drag queen.  

(Zeca Baleiro)  

 

Pode-se afirmar que a intenção de Zeca Baleiro é: 

 

a) reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e 

de estrangeirismos.  

b) mostrar grande erudição, ao incorporar inúmeras palavras 

estrangeiras em sua canção.  

c) lançar mão de uma engenhosa estratégia de marketing e vender sua 

música no exterior. 

d) ironizar o costume brasileiro de usar palavras e modismos 

estrangeiros. 

e) buscar visibilidade e maior prestígio para a MPB, inserindo-a no 

processo de globalização.  
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8. Tendo-se em vista as informações dispostas no Gráfico abaixo, elaborado 

pela European Environment Agency, escolha a única alternativa que 

apresenta análise correta sobre a projeção populacional da Europa, África e 

Ásia para o ano de 2050. 

Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 2000 e 

2050 por idade, sexo e educação  
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Fonte: European Environment Agency: Diverging global population trends 

(GMT 1), 2015. 

Legenda: “Educational attainment” = Nível educacional; “Higher education” = 

Educação superior; “Secondary education” = Educação secundária; “Some 

primary education” = Alguma educação primária; “No formal education” = Sem 

educação formal; “European Union” = União Europeia; “Age groups in years”: 

Grupos etários em anos; “MEN”: Homens; “WOMEN”: Mulheres; “Million 

people”: Pessoas em milhões 

 

a) A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis crescentes e 

contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada.  

b) A projeção para 2050 é de envelhecimento populacional nos três 

continentes e elevação mais pronunciada na escolaridade superior 

feminina. 

c) A projeção para 2050 é de que parte pequena da população dos três 

continentes permaneça sem acesso à educação formal. 

d) A projeção para 2050 é de que na Europa a sociedade estará mais 

suscetível ao envelhecimento populacional e ao declínio do nível de 

escolarização. 

e) A projeção para 2050 é de elevação da escolaridade e de crescimento e 

envelhecimento contínuos da população nos três continentes. 

 

9. Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma culta da Língua 

Portuguesa: 

a) A relação entre o vírus Zika e a microcefalia, identificada pela Dra. Adriana 

Melo, permitiu aos neonatologisas fixar alternativas de prevenção da doença, 

dando-lhes novas esperanças. 

b) Casos de Zika foram detectados em várias nações do continente americano 

e a Organização Mundial da Saúde lançou alerta de que a pandemia lhes 

afetará profundamente. 

c) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à falta 

de educação das populações locais, conferindo-as responsabilidade pelos risco 

à saúde pública. 
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d) Ao contrair o vírus da Zika, uma criança foi internada em regime de urgência 

e, apesar das dificuldades, o hospital geral do município assegurou-a 

tratamento adequado. 

e) O governo brasileiro firmou compromisso nacional pelo combate à epidemia 

de Zika, entretanto, entidades pernambucanas acusaram-lhe de descaso. 

 

10. A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista 

informa: "O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende 

pelo SUS está superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 

a) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas 

que está superlotado. 

b) Há na cidade apenas um hospital que atende pelo SUS e está 

superlotado. 

c) Na cidade, há vários hospitais especializados em doenças cardíacas, 

mas apenas um está superlotado. 

d) O único hospital que atende pelo SUS na cidade é especializado em 

doenças cardíacas, porém está superlotado. 

e) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da 

cidade atende pelo SUS e está superlotado. 

 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 11 e 12 

 

O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM vêm se constituindo ao 

longo desses anos em espaço permanente de reflexão sobre o atendimento 

aos povos indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas realidades 

culturais, linguísticas e de contato com a sociedade brasileira, lançando mão 

das experiências anteriores da EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa 

população nos campos da assistência, ensino, pesquisa e extensão. 

As experiências apreendidas no atendimento ao paciente indígena mostraram 

quão complexa e delicada é a permanência deste paciente em um ambiente 
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diverso e distante de sua realidade. Este trabalho contribuiu para a reflexão 

sobre a necessidade de os serviços de saúde de média e alta complexidade 

olhar para os sujeitos indígenas a partir de suas diferenças e vulnerabilidades, 

permitindo que o outro se aproxime e que essa aproximação coadune com a 

formação de vínculo e acolhimento.  

Referencia: Pereira RE et al. A experiência de um serviço de saúde 

especializado no atendimento a pacientes Indígenas. Saúde Soc. São Paulo, 

v.23, n.3, p.1077-1090, 2014 

 

11. Refletindo sobre o texto acima relacionamos com a seguinte política: 

a) Política Nacional de Redução de Danos 

b) Política Nacional de Imunização 

c) Política Nacional da Atenção Básica 

d) Política Nacional de Humanização  

e) Sistema Único de Saúde 

 

12. Com base no texto anterior e relacionando à Política específica seleciona a 

alternativa mais adequada. 

a) É função da atenção primária à saúde desencadear intervenções nas 

comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção de 

doenças e deverá resolver todas as necessidades de saúde. 

b) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem adaptar-

se às necessidades locais e às possibilidades específicas de cada 

região, levando em conta os diversos sistemas sociais, culturais e 

econômicos. 

c) Os povos indígenas devem ser tratados apenas por profissionais de 

saúde indígenas. 

d) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem ser 

nacionais para o melhor direcionamento das ações. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

13. Complete as lacunas: A Política Nacional da Atenção Básica tem como 

principais diretrizes e princípios: Utilização de tecnologias de cuidado 
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complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 

__________de saúde de ________________frequência e relevância em 

seu _______________, observando critérios de risco, vulnerabilidade, 

resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de 

saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

a) Reinvindicações; maior; programa 

b) Necessidades; menor, ambulatório 

c) Necessidades; maior; território  

d) Reinvindicações, maior e território 

e) Necessidades, igual, programa 

 

 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 14, 15 e 16 

Carta dos Direito dos Usuários da Saúde 

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde aprovada pelo Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) em 17 de junho de 2009, tem como base seis princípios 

básicos de cidadania. Caracteriza-se como uma importante ferramenta para 

que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar 

atendimento de saúde, tanto em serviço público como privado. São eles: (1) 

todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de 

saúde; (2) todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 

problema; (3) todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor 

e livre de qualquer discriminação; (4) todo cidadão tem direito a atendimento 

que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos; (5) todo cidadão 

também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma 

adequada; (6) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 

saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  

(Ministério da Saúde,2011) 

 

14. Em consonância com o primeiro princípio da carta dos direitos dos usuários 

da saúde, as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde no Brasil 

vêm avançando para um novo sistema organizado em Redes de Atenção à 

Saúde (RAS). É característica diferencial da RAS: 
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a) Centralização das ações em saúde com base nas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 70% das causas de 

óbito no Brasil. 

b) O serviço de urgência e emergência como porta de entrada preferencial 

do usuário ao sistema de saúde. 

c) Alcançar a qualidade dos serviços, sem levar em conta uma avaliação 

econômica. 

d) As intervenções de saúde planejadas e executadas a partir de 

demandas preestabelecidas, voltadas à cura e reabilitação. 

e) Considerar o paciente agente corresponsável pela sua própria saúde. 

 

15. O usuário de saúde tem como direito o tratamento adequado e efetivo para 

seu problema, para isso é fundamental: 

a) Em caso de encaminhamento para outra unidade ou serviço de 

saúde é dispensável o preenchimento de documento que contenha o 

resumo da história clínica e motivo do encaminhamento. 

b) Respeitar sua autonomia durante o tratamento, cabendo ao médico 

decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados 

sobre seu estado de saúde. 

c) Que as informações sobre o estado de saúde sejam registradas no 

prontuário do usuário com caligrafia legível, sendo recomendada a 

sua atualização constante. 

d) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 

apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, mesmo sem 

condições adequadas de atendimento. 

e) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 

apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, cabendo aos 

profissionais de saúde decidir o melhor tratamento. 

 

16. Não é incomum após o atendimento de saúde o usuário ter dúvidas sobre o 

seu diagnóstico e tratamento, para evitar esse problema tem sido 

preconizado: 
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a) Desenvolver redes de apoio intersetoriais, de forma a fragmentar as 

ações e serviços em saúde, tornando-as resolutivas. 

b) Que o usuário de saúde receba atendimento humanizado, com 

acolhimento baseado exclusivamente na sua queixa de origem física. 

c) Valorizar a autonomia, identificar as potencialidades e desenvolver a 

capacidade do usuário, possibilitando escolhas inconscientes sobre sua 

saúde. 

d) Promover a participação social, ao considerar no planejamento das 

intervenções em saúde a visão de diferentes atores, grupos e coletivos 

na identificação de problemas e solução de necessidades. 

e) Que as ações de saúde sejam planejadas com base em evidências 

científicas e o usuário de saúde respeitado em sua individualidade, 

sendo questionável considerar os determinantes sociais relacionados ao 

processo de adoecimento.  

 

17. É de responsabilidade de todos: usuários, profissionais e gestores da 

saúde, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Não pode ser 

entendido como princípio e diretriz do SUS: 

a) Controle social. 

b) Política de saúde redistributiva. 

c) Garantia do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de 

cidadania regulada. 

d) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços em todos os níveis 

de complexidade do sistema de saúde. 

e) Descentralização e regionalização na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) oferta serviços organizados a partir da constituição de 

redes assistenciais. 

 

18. O processo de construção de uma política pública envolve diferentes 

momentos passíveis de análise e intervenção sobre o processo político. 

Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta fases de uma política 

pública de modo cíclico. 



FONOAUDIOLOGIA  

 

 UNIFESP – FAP 2018 

 
13 

a) (1) Montagem da agenda; (2) Tomada de decisão; (3) Implementação; 

(4) Adaptação; e (5) Encerramento da política; 

b) (1) Reconhecimento de um problema; (2) Formulação da política; (3) 

Tomada de decisão; (4) Implementação; e (5) Avaliação da política. 

c) (1) Identificação de prioridades; (2) Avaliação; (3) Financiamento; (4) 

Tomada de decisão; e (5) Correções da política. 

d) (1) Identificação de minorias; (2) Eleição de prioridades; (3) Tomada de 

decisão; (4) Planejamento estratégico; e (5) Montagem da agenda. 

e) (1) Identificação de lacunas assistenciais; (2) Reconhecimento de um 

problema econômico; (3) Planejamento orçamentário; (4) Avaliação; e 

(5) Implementação. 

 

19. No século XX, na área das políticas sociais, observou-se uma emergência 

de políticas estatais configuradas em sistemas de proteção social 

conhecidos como Estados de Bem-Estar Social (Welfare States).  No Brasil, 

o Sistema Único de Saúde está vinculado a que tipo de sistema de proteção 

social?  

a) Seguro sócio-empresarial 

b) Residual 

c) Seguridade social 

d) Meritocrático 

e) Corporativista 

 

20. “A cidadania é considerada um atributo central da democracia, uma vez que 

a igualdade é ampliada pela expansão do escopo da cidadania e cada vez 

mais pessoas têm acesso a essa condição”. A partir dessa consideração, 

assinale a alternativa que apresenta princípios coerentes ao status político 

da cidadania. 

a) Diferenciação de classes sociais e meritocracia. 

b) Individualismo e liberdade. 

c) Solidariedade e assistencialismo. 

d) Justiça, direitos e deveres.  

e) Propriedade privada e competitividade 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21. São valores característicos de parâmetros de fluência de leitura de um 

escolar de 08 anos com Dislexia do Desenvolvimento: 

 

a) Na leitura oral de palavras isoladas: taxa = 12 p.p.m; acurácia = 04 

p.c.p.m. e leitura oral de pseudopalavras: taxa = 30 pp.p.m.; acurácia = 

28 pp.c.p.m. 

b) Na leitura oral de palavras isoladas: taxa = 12 p.p.m; acurácia = 04 

p.c.p.m. e leitura oral de pseudopalavras: taxa = 20 pp.p.m.; acurácia = 

20 pp.c.p.m. 

c) Na leitura oral de palavras isoladas: taxa = 30 p.p.m; acurácia = 28 

p.c.p.m. e leitura oral de pseudopalavras: taxa = 20 pp.p.m.; acurácia = 

20 pp.c.p.m. 

d) Na leitura oral de palavras isoladas: taxa = 30 p.p.m; acurácia = 28 

p.c.p.m. e leitura oral de pseudopalavras: taxa = 30 pp.p.m.; acurácia = 

28 pp.c.p.m. 

e) Na leitura oral de palavras isoladas: taxa = 12 p.p.m; acurácia = 04 

p.c.p.m. e leitura oral de pseudopalavras: taxa = 09 pp.p.m.; acurácia = 

08 pp.c.p.m. 

 

22. São provas que avaliam o processamento fonológico: 

a) Consciência fonológica; fluência verbal de evocação fonológica; 

avaliação fonológica da fala 

b) Memória fonológica de curto prazo; manipulação fonêmica; avaliação 

fonológica da fala 

c) Consciência fonológica; avaliação fonológica da fala; memória 

fonológica operacional 

d) Memória fonológica operacional; nomeação rápida; consciência 

fonológica   

e) Consciência fonológica; memória fonológica operacional; fluência verbal 
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23. Junções e separações indevidas na escrita de texto sob ditado são 

consideradas erros de escrita 

 

a) de base ortográfica e pioram com a escrita em letra bastão 

b) de base fonológica e persistentes  ao longo dos anos escolares  

c) de base fonológica e encontradas nos primeiros anos do ensino 

fundamental 

d) decorrentes de deficiências do ensino 

e) decorrentes da influência de alterações de fala 

 

24. Em vez de nomear GARRAFA,na prova de Vocabulário, o garoto DV, 12 

anos, disse:VASO. Observamos: 

 

a) Substituição por hiperônimo 

b) Modificação de categoria gramatical 

c) Substituição por co-hipônimo distante  

d) Substituição por designação de função 

e) Substituição  por atributo de co-hipônimo 

  

25. Em vez de dizer: CADEIRA e BATOM, H. ,6 anos, disse: 

                               CATEIA e PATOM. 

Podemos hipotetizar: 

 

a) Uma análise perceptivo-auditiva mostrará V.O.T.( tempo de início de 

sonorização) semelhante ao esperado. 

b) Uma análise perceptivo-auditiva mostrará freqüências mais agudas do 

que  as esperadas. 

c) Uma análise acústica mostrará V.O.T. ( tempo de início de sonorização) 

menor do que o V.O.T. esperado. 

d) Uma análise acústica mostrará variação de Fo maior do que a esperada. 

e) Uma análise acústica mostrará V.O.T. ( tempo de início de sonorização) 

das consoantes produzidas maior do que o V.O.T. esperado. 
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26. Caso clínico (deverá ser utilizado para as questões 26 e 27). 

T.C. é uma criança de 4 anos que apresenta fala ininteligível, com diversos 

processos fonológicos de baixa ocorrência; grande dificuldade em prova de 

repetição de não palavras; baixo desempenho em prova de maturidade 

simbólica; déficit lexical nas modalidades expressiva e receptiva; déficit 

gramatical, baixa iniciativa comunicativa sem aparente prejuízo da qualidade da 

interação. Considere este caso para responder as questões a seguir: 

Qual é o provável diagnóstico desta criança? 

a) Transtorno Fonológico 

b) Apraxia de Fala na Infância 

c) Gagueira do Desenvolvimento 

d) Transtorno do Espectro do Autismo 

e) Distúrbio Específico de Linguagem 

    

27. Sobre o planejamento terapêutico do caso de T.C., o que é INCORRETO 

dizer sobre a adequação do vocabulário:  

a) É necessário relacionar e contextualizar as palavras trabalhadas 

b) É necessário criar contextos em que a criança deve produzir as 

palavras-alvo 

c) É necessário trabalhar primeiro o vocabulário receptivo e depois o 

expressivo  

d) É necessário trabalhar palavras de diferentes categorias gramaticais 

e) É necessário trabalhar a maturidade simbólica conjuntamente com o 

vocabulário 

  

28. Em relação aos distúrbios da comunicação de origem subcortical é válido 

afirmar: 

a) As lesões subcorticais não causam distúrbios da comunicação 

b) As alterações de fala (disartrias) são as mais prevalentes 

c) AS lesões subcorticais nunca estão relacionadas à alterações 

linguísticas 

d) AS lesões subcorticais nunca estão relacionadas à alterações de 

comportamento 
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e) AS lesões subcorticais não mostram a assimetria observada na  

corticalidade. 

 

29. Paciente pós- AVCi com lesão temporo-parietal a  esquerda, apresentando 

dificuldade na leitura de palavras como: hot dog, diet, bola e taxi. 

Parece que estamos diante de um quadro de: 

 

a) Alexia Pura 

b) Afasia de Wernicke 

c) Dislexia de superfície 

d) Dislexia Profunda 

e) Dislexia Atencional 

 

30. A perda auditiva é uma disfunção devido a um bloqueio/falha no sistema 

auditivo periférico enquanto um distúrbio do processamento auditivo ocorre 

devido a uma falha/bloqueio em: 

 

a) Orelha interna 

b) Orelha externa 

c) Orelha media 

d) Vias auditivas no sistema nervoso central  

e) Nervo facial 

    

31. Assinale o teste que avalia o processamento auditivo central sensível para 

avaliar o funcionamento do cérebro integrado (transferência inter-

hemisférica)  

 

a) GAPS-IN-NOISE 

b) RGDT -RANDOM GAP DETECTION TEST 

c) ROTULAÇÃO LINGUÍSTICA EM TPF E TPD  

d) TESTE DE FALA COM RUIDO 

e) TESTE DE FALA COMPRIMIDA 
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32. O que significa ambliaudia? 

a) Dificuldade em detectar tom puro  

b) Dificuldade em escuta monótica  

c) Dificuldade em localização sonora 

d) Assimetria interaural anormal em tarefas dicóticas 

e) Perda auditiva neurossensorial assimétrica 

   

33. O resultado da localização sonora foi de 5 acertos em 5 direções e o limiar 

do RGDT da média das quatro frequências avaliadas foi 100 milissegundos. 

Em escuta dicótica (TDD) respondeu 100% em ambas as orelhas. Assinale 

a alternativa que indica qual inabilidade auditiva esse achado indica. 

a) Figura-fundo 

b) Discriminação da direção da fonte sonora 

c) Fechamento  

d) Resolução temporal  

e) Ordenação temporal   

 

34. Idoso,70 anos de idade, com queixa “ouço, mas não entendo”, nível 

superior completo. Audiometria tonal liminar com limiares audiométricos 

piores do que 30 dB NA nas frequências de 250 a 8000 hertz. IPRF 84% em 

ambas as orelhas. Imitânciometria curva tipo A e reflexos acústicos 

contralaterais ausentes. Assinale o teste para avaliar o processamento 

auditivo direcionado ao processo  de interação binaural.  

 

a) SSW (Teste Dicótico de Dissílabos Alternados (SSW - Staggered 

Spondaic Words) 

b) MLD (MASKING LEVEL DIFFERENCE) 

c) TPF (TESTE DE PADRAO DE FREQUENCIA) 

d) TPD (TESTE DE PADRAO DE DURAÇÃO)  

e) SSI - Teste de Identificações de Sentenças com Mensagem Competitiva 

(SSI - Synthetic Sentence Identification) em Português)  
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35. A audição é fundamental no desenvolvimento global da criança, 

especialmente em relação à aquisição da linguagem. Por essa razão, o 

diagnóstico da deficiência auditiva deve ser feito nos primeiros três meses 

de vida para garantir uma intervenção e estimulação precoces, visando o 

desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem.  

Considerando tais argumentos, assinale a resposta correta: 

a) A triagem auditiva neonatal deve ser realizada a cada seis meses nas 

crianças que  não passaram na primeira avaliação feita no hospital. 

b) A triagem auditiva neonatal deve ser realizada no hospital ou 

ambulatorialmente até os seis meses de vida, nas crianças que 

permaneceram internadas em UTI neonatal. 

c) A triagem auditiva neonatal universal deve ser realizada em todos os 

neonatos e lactentes e em todas as maternidades e hospitais do Brasil, 

de preferência após 24 horas de vida e antes da alta hospitalar. 

d) A triagem auditiva neonatal normalmente é realizada por meio de 

audiometria com reforço visual e de avaliação instrumental (guizo, 

agogô, sino). 

e) O potencial evocado auditivo de tronco encefálico é um teste 

inadequado para a triagem auditiva neonatal, por ser realizado com 

sedação. 

 

36. A timpanometria é o procedimento utilizado na prática clínica para avaliar as 

condições funcionais da orelha média e mobilidade timpânica. Em relação 

às  curvas timpanométricas classificadas por Jerger (1970), pode-se 

afirmar: 

a) Curva Ar, caracterizada por pico de compliância alta, encontrada em 

indivíduos audiologicamente normais. 

b) Curva A, caracterizada por pico máximo de compliância em torno de -

200 deca Pascal de pressão, observada em indivíduos sem alteração de 

orelha média. 

c) Curva tipo B, caracterizada por pico máximo de compliância em 0 daPa, 

encontrada em indivíduos com otite média secretora. 
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d) Curva tipo C, caracterizada por ausência de pico de compliância, curva 

plana, encontrada em indivíduos com disjunção de cadeia ossicular. 

e) Curva Ad, revela pico de compliância muito grande, característica de 

disjunção de cadeia ossicular ou membranas muito flácidas. 

 

37. Recém-nascido do sexo masculino, idade gestacional de 40 semanas, 

internado em Unidade de Terapia Intensiva, aguardando cirurgia para 

retirada de tumor em região lombo-sacral. 

Realizada a triagem auditiva neonatal aos 5 dias de vida por meio de 

emissões otoacústicas evocadas por estímulos transientes que resultaram 

presentes, com ausência de reflexo cócleo-palpebral.  

Foi realizado o exame potencial evocado auditivo de tronco encefálico em 

equipamento diagnóstico, que resultou ALTERADO pela ausência de 

respostas, apesar da presença de microfonismo coclear. 

Tais resultados são sugestivos de:  

a) Perda auditiva condutiva  

b) Perda  auditiva sensório neural 

c) Desordem do espectro da neuropatia auditiva 

d) Perda auditiva mista 

e) Perda auditiva coclear 

 

38. O desenvolvimento e a maturação auditiva de uma criança 

audiologicamente normal evoluem do nascimento até os dois anos de vida, 

seguindo as seguintes etapas:  

Detecção – a criança percebe presença ou ausência de som. 

Discriminação - a criança difere entre dois sons 

Localização - a criança identifica de onde vem o som 

Reconhecimento Auditivo - a criança associa o som ao significado deste 

Compreensão Auditiva - a criança entende a fala, responde a perguntas e 

conta histórias 

 

Considerando essa hierarquia de habilidades auditivas, é possível afirmar 

que: 
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a) A habilidade de detecção de sons ocorre a partir do terceiro mês de 

vida, sendo a voz materna a primeira a ser detectada. 

b) A habilidade de detecção de sons ocorre a partir do primeiro mês de 

vida, sendo a voz materna a primeira a ser detectada. 

c) A habilidade de discriminação só ocorre após a estimulação ambiental, 

sendo necessária a atenção e conscientização das diferenças sonoras, 

a partir dos seis meses de vida. 

d) A habilidade de localização sonora  envolve o sistema auditivo central e 

ocorre a partir do quarto mês de vida, evoluindo com o aumento da 

idade. 

e) A habilidade de Reconhecimento Auditivo se desenvolve a partir dos 

quatro meses de vida, possibilitando a compreensão de histórias. 

 

39. Caso Clínico: criança de 7 meses realizou, na maternidade, triagem auditiva 

neonatal por meio do teste de emissões otoacústicas evocadas por estímulo 

transiente, com resultado “falha” bilateral; no reteste permaneceu com 

“falha” bilateral; foi encaminhada para realização de diagnóstico audiológico 

apresentando otoscopia normal; emissões otoacústicas evocadas 

transientes e  produto de distorção ausentes; medida de Imitância acústica 

com sonda 226Hz: curva A, reflexos ipsi e contralaterais ausentes. 

Audiometria com reforço visual (fones de inserção): respostas simétricas 

bilateralmente com limiares de 75dBNA; LDV na OD=75dBNA e OE= 

80dBNA. PEATE com clique e  tone burst em 500Hz e 2000Hz ausentes. 

Frente a esses dados, assinale o diagnóstico audiológico correto: 

 

a) Perda auditiva mista de grau moderado bilateral. 

b) Perda auditiva coclear bilateral de grau severo.  

c) Desordem do espectro da neuropatia auditiva 

d) Audição normal com comprometimento central 

e) Perda auditiva condutiva de grau moderado bilateral. 

 

40. Segundo a tríade de  Graber, a gravidade da mal oclusão decorrente de 

hábito vicioso, ocorre segundo a: 
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a) Duração, frequência e força do hábito 

b) Intensidade, duração e tempo do hábito 

c) Intensidade, frequência e dinâmica do hábito 

d) Intensidade, duração e frequência do hábito  

e) Duração, frequência e velocidade do hábito 

 

41. A contração muscular prolongada e consequente aumento de tônus 

muscular ocorre quando a técnica terapêutica utilizada é: 

 

a) Estímulo morno e quente 

b) Estímulo quente 

c) Estímulo frio 

d) Estímulo morno, quente e frio. 

e) Estímulo generalizado. 

   

42. A fase consciente e voluntária da deglutição é a: 

 

a) Fase transitória 

b) Fase faríngea  

c) Fase esofágica  

d) Fase oral  

e) Fase mista  

 

43.  O aleitamento natural propicia melhores condições para: 

a) O desenvolvimento dos lábios 

b) O desenvolvimento do palato duro 

c) O desenvolvimento da língua 

d) O desenvolvimento dos dentes 

e) O desenvolvimento da mandíbula  

    

44. Adulto acometido por paralisia facial periférica: 

a) A lesão contralateral manifesta alteração em um dimídio da face  



FONOAUDIOLOGIA  

 

 UNIFESP – FAP 2018 

 
23 

b) A lesão é do lado contralateral à manifestação aparente na face 

c) A lesão é do lado ipsilateral à manifestação aparente na face  

d) A lesão ipsilateral manifesta alteração na parte inferior da face. 

e) A lesão cerebelar ocasiona esta manifestação 

 

45. Paciente do sexo masculino de 12 anos de idade comparece ao ambulatório 

de MO com a seguinte queixa: “O dentista falou que eu preciso fazer fono 

porque minha língua está atrapalhando o tratamento ortodôntico”. Durante a 

avaliação miofuncional orofacial apresentou as seguintes alterações: 

respiração bucal, deglutição atípica, mastigação alterada, maloclusão 

dentária com mordida aberta anterior com 7 mm e alterações na fala 

caracterizada por omissões do fonema /r/ em encontros consonantais e 

troca do fonema /f/ por /v/. Pergunta: 

 A mioterapia neste momento é indicada para reabilitar: 

 

a) A respiração, a mastigação, a deglutição e a fala  

b) A deglutição e a mastigação 

c)  A respiração a mastigação e a deglutição 

d)  Apenas a fala  

e)  A respiração e a fala 

 

46. Os pacientes com diagnóstico de doença de Parkinson (DP) comumente 

apresentam queixas relacionadas à voz. O método Lee Silverman (LSVT®) 

é reconhecidamente eficaz para o tratamento da disfonia na DP. NÃO é um 

benefício desse tratamento: 

 

a) Maior controle da fonte glótica. 

b) Aumento do tempo máximo fonatório. 

c) Expansão da extensão vocal. 

d) Aumento da estabilidade da emissão. 

e) Aumento da precisão articulatória. 
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47. Uma paciente com 45 anos, cantora do coral da igreja que frequenta, 

apresenta as queixas “minha voz está grossa, rouca e estou com 

dificuldade para atingir as notas mais agudas no coral”, passou por 

avaliação otorrinolaringológica e recebeu o diagnóstico de disfonia funcional 

com fonação vestibular. Qual técnica de reabilitação poderia beneficiá-la? 

 

a) Som basal. 

b) Esforço-empuxo. 

c) Fonação inspiratória. 

d) “b”prolongado. 

e) Sussurro. 

 

48. Não é um benefício da técnica de sobrearticulação:  

 

a) Maior intensidade. 

b) Maior constrição vestibular. 

c) Maior controle respiratório. 

d) Maior controle da velocidade de fala. 

e) Maior projeção vocal. 

 

49. São características da disfonia do paciente com Doença de Parkinson (DP), 

EXCETO: 

 

a) Disfluência. 

b) Tremor vocal. 

c) Monotonia de frequência. 

d) Loudness aumentada. 

e) Insuficiência prosódica. 

    

50.  As disfonias organofuncionais são representadas por lesões na laringe nas 

quais o comportamento vocal apresenta maior ou menor grau na gênese da 

alteração. Qual dentre as lesões nas alternativas abaixo NÃO se enquadra 

nessa classificação:  
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a) Leucoplasias. 

b) Nódulo vocal. 

c) Pólipo vocal. 

d) Edema de Reinke. 

e) Sulco vocal. 

 

51. Paciente A.D.M., 45 anos, com diagnóstico de fibrose pulmonar, necessitou 

de internação em Unidade de Terapia Intensiva devido à insuficiência 

respiratória aguda. Após 16 dias de IOT (Intubação Orotraqueal), foi 

realizada a avaliação fonoaudiológica que diagnosticou qualidade vocal 

rouco soprosa, grau 3 na escala GRBASI e disfagia grave para líquidos e 

líquidos espessados. Durante a realização de nasofibrolaringoscopia foi 

verificada a presença de paralisia de prega vocal esquerda em posição 

paramediana e penetração/aspiração silenciosa para  deglutição de líquidos 

e líquidos espessados. Neste paciente, as lesões de quais nervos cranianos 

podem justificar as alterações vocais e de deglutição, respectivamente? 

 

a) Acessório e recorrente  

b) Laríngeo superior e laríngeo inferior 

c) Recorrente e laríngeo superior  

d) Laríngeo superior e acessório 

e) Recorrente e Laríngeo inferior 

  

52. QuaL dos seguintes eventos NÃO faz parte da fase faríngea da deglutição? 

a) Elevação máxima do osso hioide 

b) Abertura do esfíncter esofágico superior 

c) Fechamento da supraglote 

d) Eversão da epiglote 

e) Ejeção do bolo para a base da língua  
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53. Dependendo do tamanho e local dos tumores de cabeça e pescoço, muitas 

estruturas são retiradas e com isso pode haver manifestações vocais e de 

deglutição importantes. Quais tipos de cirurgia afetam em maior grau a voz 

e a deglutição, respectivamente? 

 

a) Mandibulectomia e laringectomia total 

b) Laringectomia parcial vertical e laringectomia total 

c) Glossectomia parcial anterior e laringectomia parcial vertical 

d) Laringectomia parcial vertical e laringectomia parcial horizontal  

e) Laringectomia total e glossectomia parcial anterior 

    

54. Qual dos exames abaixo é mais indicado para realizar a avaliação objetiva 

da deglutição, uma vez que por meio dele é possível avaliar todas as fases 

da deglutição? 

 

a) Videolaringoscopia  

b) Manometria 

c) Nasofibrolaringoscopia 

d) D)Endoscopia Digestiva Alta 

e) Videodeglutoesofagograma  

 

55. Dentre as manobras de deglutição, assinale a alternativa que corresponde 

SOMENTE às manobras de limpeza. 

 

a) Pigarro, escarro e Mendelsohn  

b) Deglutições múltiplas, escarro, pigarro e tosse  

c) Manobra supraglótica, Flexão de pescoço e tosse 

d) Manobra super-supraglótica, extensão cervical e Mendelsohn 

e) Flexão de pescoço, rotação cervical e extensão cervical 

 

56. Um paciente com paralisia de prega vocal na posição paramediana à direita 

pode apresentar disfagia. NÃO devemos testar a seguinte manobra 

facilitadora da deglutição: 
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a) Deglutição supraglótica. 

b) Cabeça virada para a direita. 

c) Cabeça inclinada para a esquerda. 

d) Cabeça inclinada para a direita. 

e) Cabeça virada e abaixada para a direita. 

  

57. Um paciente que foi submetido a uma laringectomia supraglótica com 

indicação de radioterapia complementar pode apresentar: 

 

a) Odinofagia. 

b) Todas as alternativas. 

c) Mucosite com ou sem monilíase. 

d) Xerostomia. 

e) Perda do paladar. 

  

58. O Blue Dye Test analisa a broncoaspiração salivar. Qual afirmação NÃO é 

verdadeira: 

 

a) A saída de conteúdo corado azul deve ser monitorada via observação ou 

por aspiração por sucção. 

b) Utiliza-se 4 gotas de corante alimentício azul na cavidade oral. 

c) Deve ser monitorado por até 48h. 

d) O cuff deve permanecer deinflado (total ou parcialmente) 

e) O teste é considerado negativo quando há saída de conteúdo corado 

pela traqueostomia. 

  

59. Os recém – nascidos prematuros podem apresentar sucção débil causada 

por anormalidades estruturais ou funcionais. NÃO é um sintoma que pode 

sugerir disfagia neonatal: 

 

a) Baixo ganho ponderal. 

b) Engasgos e tosses durante a mamada. 
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c) Refluxo faringoesofágico. 

d) Coordenação sucção-deglutição-respiração. 

e) Estresse respiratório. 

  

60. A presbifagia é caracterizada por mudanças que envolvem juntos ou 

isoladamente alguns fatores, EXCETO: 

 

a) Aumento da produção de saliva. 

b) Perdas dentárias ou próteses mal adaptadas. 

c) Redução da sensibilidade da faringe e da laringe. 

d) Diminuição da força lingual. 

e) Hipotonia faríngea. 
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