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CONFIRA O SEU CADERNO DA PROVA OBJETIVA

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 casos apontados 
nos itens 3 e 4.

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

5.  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.

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

a marcas escuras.
9.  Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10.  Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
11.  Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12.  Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

ATENÇÃO

13.  Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14.  Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15.  Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material 

para o fiscal de sala.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

CONSIDERE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUATRO 
PRÓXIMAS QUESTÕES

A Verdadeira Renda

Sr. Diretor do Imposto de Renda,

O senhor me perdoe se venho molestá-lo. Não é consulta: é caso de consciência. 
Considerando o formulário para declaração de imposto de renda algo assimilável 
aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de 
preenchê-lo. Apenas dato e assino, entregando-o, imaculado como uma virgem, 
a um funcionário benévolo, a quem solicito: “bote aí o que quiser”. Ele me encara, 
vê que não sou nenhum tubarão, rabisca uns números razoáveis, faz umas 
contas, conclui: “É tanto”. Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu. Mas este ano 
ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto 
devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube.

Minha dúvida, meu problema, Sr. Diretor, consiste na desconfiança de que sou, 
tenho sido a vida inteira um sonegador do Imposto de Renda. Involuntário, 
inconsciente, mas de qualquer forma sonegador. Posso alegar em minha defesa 
muita coisa: a legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita; 
os itens das diferentes cédulas não preveem o caso; o órgão fiscalizador jamais 
cogitou disso; todo mundo está nas mesmas condições que eu, e ninguém se 
acusa ou reclama contra si mesmo. Contudo, não me conformo, e venho expor-
lhe lealmente as minhas rendas ocultas.

A lei manda cobrar imposto a quem tenha renda líquida superior a determinada 
importância; parece claro que só tributam rendimentos em dinheiro. A seguir, 
entretanto, a mesma lei declara: “São também contribuintes as pessoas 
físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como 
se lhes pertencessem.” E aqui me vejo enquadrado e faltoso. Tenho a posse 
de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente. 
Eles me rendem o máximo, e nunca fiz constar de minha declaração tais 
rendimentos.

Esses bens são: o sol, para começar do alto (só a temporada de praia, neste 
verão que acabou, foi uma renda fabulosa); a lua, que, vista do terraço ou da 
calçada da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros-
sonho: as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana, que alguém 
se esqueceu de cortar; a montanha, as crianças brincando no playground 
ou a caminho da escola; em particular, três meninos que vêm e vão pelo ar, 
tão moleques e tão rendosos para este coração; as mangas, os chocolates 
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comidos contra prescrição médica, um ou outro uísque sorvido com amigos, 
com calma calmíssima; os ventos de três poetas, um francês, um português e 
um brasileiro; certos prazeres como andar por andar, ver figura em edições de 
arte, conversar sem sentido e sem cálculo, um filmezinho como Le petit poison 
rouge, em que o gato salva o peixe para ser gentil com o canário, indicando 
um caminho aos senhores da guerra fria; e isso e aquilo e tudo mais de alta 
rentabilidade ... não em espécie.

Estes os meus verdadeiros rendimentos, senhor; salários e dividendos não 
computados na declaração. Agora estou confortado porque confessei; invente 
depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade. Multe, 
se for o caso; pagarei feliz. Atenciosas saudações.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. 8 ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1976.

QUESTÃO 1
O texto de Carlos Drummond de Andrade apresenta características do seguinte 
gênero textual:

a)  Fábula.

b)  Ensaio.

c)  Poema.

d)  Crônica.

e)  Conto.

QUESTÃO 2
Quanto à coesão textual do trecho em destaque, está INCORRETA a alternativa:

a)  No 1º parágrafo, em “O senhor me perdoe se venho molestá-lo”, o 
pronome oblíquo átono em “molestá-lo” retoma sintaticamente o Senhor 
Diretor do Imposto de Renda.

b)  No 2º parágrafo, em “Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe 
lealmente as minhas rendas ocultas.”, encontra-se a ideia de causa, 
de motivação para a confissão do narrador sobre seus rendimentos 
sonegados.

c)  No 3º parágrafo, em “Tenho a posse de inúmeros bens que não me 
pertencem e que desfruto copiosamente.”, o termo “bens” e retomado 
na oração seguinte pela expressão “tais rendimentos”.

d)  No 4º parágrafo, em “as árvores do Passeio Público e do Campo de 
Santana, que alguém se esqueceu de cortar;”, poderia ter a seguinte 
construção: “as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana 
cujos galhos não foram cortados”.
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e)  No 5º parágrafo, em “Agora estou confortado porque confessei”, a 
conjunção “porque” surge para ligar frases subordinadas, indicando a 
razão ou o motivo pelo qual o narrador encontra-se confortado.

QUESTÃO 3
Assinale o item que contém a associação semântica INCORRETA.

a)  “imaculado como uma virgem” (1º parágrafo) /isento de qualquer nódoa 
moral.

b)  “não sou nenhum tubarão” (1º parágrafo) / não sou pessoa que age 
sem um princípio moral.

c)  “legislação (...) florestal” (2º parágrafo) / leis complicadas.

d)  “tão moleques e tão rendosos para este coração” (4º parágrafo) / tão 
crianças tão estimadas.

e)  “invente depressa uma rubrica” (5º parágrafo) / elabore apressadamente 
um cálculo.

QUESTÃO 4
São características desse gênero:

I) Publicado em revista ou jornal, aborda acontecimentos cotidianos.

II) Gênero narrativo que trata de fatos históricos em ordem cronológica.

III) A narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.

IV) A ausência de reflexões de cunho pessoal e o uso de linguagem em prosa 
poética.

V) O emprego de linguagem acessível ao leitor.

a)  I e II.

b)  I e III.

c)  IV e V.

d)  I e V.

e)  III e IV.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar orações coordenadas 
ligadas pelo conectivo “e” para separar orações com sujeitos distintos.

a)  Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu.

b)  Mas este ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria 
de renda e de imposto devido.

c)  Posso alegar em minha defesa muita coisa: a legislação, embora profusa 
e até florestal, é omissa ou não explícita;
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d)  Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas 
rendas ocultas.

e)  Agora estou confortado porque confessei; invente depressa uma rubrica 
para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade.

QUESTÃO 6
No trecho “Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que 
desfruto copiosamente”, a colocação do pronome oblíquo átono atende à 
regra semelhante em:

a)  Alguns me deram bons conselhos.

b)  Jamais me disse a verdade.

c)  Isso me lembra algo.

d)  Deus me dê forças.

e)  Há professores que me marcaram para sempre.

QUESTÃO 7
Quanto à colocação pronominal, pode-se afirmar que:

a)  Na oração “O senhor me perdoe ...”, o pronome oblíquo átono “me” 
encontra-se em posição proclítica, respeitando a norma culta.

b)  O uso da próclise é obrigatório no trecho “... sempre me abstive 
religiosamente ...”, já que os advérbios atraem o pronome para antes 
do verbo.

c)  Nos trechos, “... se venho molestá-lo”, “Apenas dato e assino, 
entregando-o.”, os pronomes oblíquos átonos aqui apresentados 
atendem a uma das regras de colocação pronominal, a saber: a ênclise 
é facultativa quando o verbo estiver no infinitivo não flexionado ou no 
gerúndio.

d)  No trecho “... e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas 
ocultas.”, o uso da mesóclise é obrigatório, devido à locução verbal 
com o verbo principal no infinitivo.

e)  Na oração “E aqui me vejo enquadrado e faltoso”, a colocação 
pronominal está em desacordo com a norma culta, pois, segundo a 
norma, a conjunção coordenativa aditiva não atrai o pronome oblíquo 
átono para antes do verbo.

QUESTÃO 8
Identifique o único enunciado CORRETO quanto às regras de acentuação gráfica 
conforme o último acordo ortográfico:

a)  Os vocábulos “dúvida”, “líquida” e “pública” são acentuados 
graficamente, uma vez que todas as paroxítonas terminada em “a” 
obrigatoriamente levam acento agudo.

b)  A acentuação do vocábulo “vêm” é facultativa.
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c)  A palavra “uísque” está de acordo com as regras de acentuação gráfica, 
pois é uma palavra paroxítona cujo “i” tônico acompanhado de “s” deve 
ser acentuado.

d)  O vocábulo “órgão” atende a uma das regras de acentuação gráfica, já 
que as proparoxítonas terminadas em til recebem o acento agudo para 
marcar sua tonicidade.

e)  As palavras “assimilável”, “consciência” e “alguém” recebem 
acento agudo, pois as três palavras possuem acento tônico na 
penúltima sílaba.

Matemática e Raciocínio Lógico

QUESTÃO 9
Andreia, Bruno, Carolina, Orlando e Roberto são irmãos. Sabemos que:

• Andreia não é a mais velha

• Carolina não é a mais nova

• Andreia é mais velha que Carolina

• Bruno é mais velho que Orlando

• Roberto é mais velho que Carolina e mais novo que Andreia

A ordem, do mais velho ao mais novo, em que nasceram esses 5 irmãos é:

a)  Bruno, Orlando, Andreia, Roberto e Carolina

b)  Orlando, Carolina, Roberto, Andreia e Bruno

c)  Roberto, Orlando, Bruno, Carolina e Andreia

d)  Bruno, Andreia, Roberto, Carolina e Orlando

e)  Andreia, Roberto, Carolina, Bruno e Orlando

QUESTÃO 10
A dose de um medicamento recomendada para um paciente é de 1mg. O 
medicamento é comercializado na concentração de 2,5mg/ml. Sabendo que 1ml 
corresponde à 20 gotas, indique a alternativa que apresenta a dose (em gotas) 
recomendada para o paciente:

a)  4

b)  10

c)  5

d)  8

e)  3
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QUESTÃO 11
Uma torneira enche completamente um recipiente em 3 horas. Outra torneira enche 
esse mesmo recipiente em 4 horas. As duas torneiras abertas simultaneamente 
encherão esse recipiente em:

a)  1h35min

b)  1h39min

c)  1h43min

d)  1h47min

e)  1h51min

QUESTÃO 12
Uma verba de R$ 500 mil será distribuída para os hospitais A, B e C, a fim de ser 
aplicada em manutenção. O hospital A receberá R$ 10 mil a mais do que o dobro 
que receberá o hospital B, e o hospital C receberá R$ 70 mil a menos que receberá 
o hospital B. Sendo assim, os hospitais A e C receberão juntos o valor total de:

a)  R$ 300 mil

b)  R$ 380 mil

c)  R$ 340 mil

d)  R$ 320 mil

e)  R$ 360 mil

Políticas de Saúde Pública

QUESTÃO 13
Leia o trecho da reportagem e assinale a alternativa que explicita princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) argumentados no texto: “Processar o Estado 
para garantir o direto à Saúde gratuita, quando este não é cumprido, é uma 
ação comum. Em 2015, segundo dados do governo federal, os gastos do SUS 
por decisões judiciais foram de R$ 1,013 bilhão. Em 2010, os gastos foram de 
R$ 139,6 milhões. Cerca de 99% dos gastos com ações na Justiça em 2015 
foram de processos que diziam respeito à compra de medicamentos. Na maioria 
dos casos, os juízes determinam que o Estado arque com as despesas referentes 
aos tratamentos e medicamentos que não são oferecidos pelo SUS”.

Fonte da reportagem: https://www.uol/noticias/especiais/sus.htm#e-grave-doutor 
acessado em 02/10/2019.

a)  Universalidade e financiamento.

b)  Igualdade e financiamento.

c)  Universalidade e equidade.

d)  Universalidade e igualdade.

e)  Equidade e financiamento.
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QUESTÃO 14
Como diretriz organizativa do sistema de serviços de saúde o sucesso da 
descentralização relaciona-se a uma efetiva regionalização. Sobre regionalização 
de saúde analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. Processo que visa a organização das ações e serviços de saúde, em uma 
região, promovendo a integralidade da atenção.

II. Racionalização dos gastos e otimização dos recursos são levados em 
consideração na regionalização de saúde.

III. Equidade, na perspectiva da garantia do direito da saúde, é essencial para a 
regionalização de saúde.

a)  Somente as assertivas I e II são corretas.

b)  Somente as assertivas I e III são corretas.

c)  Somente as assertivas II e III são corretas.

d)  Somente a assertiva III é correta.

e)  As assertivas I, II e III são corretas.

QUESTÃO 15
“O Estatuto do Idoso representa um grande avanço da legislação brasileira 
iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa 
participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, 
ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas necessidades. 
Trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o 
estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas 
pessoas”.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 
2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. – (Série E. 
Legislação de Saúde.

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, assinale a alternativa correta:

a)  A obrigação alimentar não é solidária, sendo exclusivamente obrigação 
dos filhos prover as necessidades do idoso.

b)  Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 
preferência especial sobre os demais idosos.

c)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

d)  As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento 
ao idoso serão fiscalizadas exclusivamente pelos Conselhos do Idoso 
como previsto em lei.



FONOAUDIOLOGIA

10
UNIFESP – FAP 2019/2020

e)  O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

QUESTÃO 16
Sobre o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, 
assinale a alternativa correta:

a)  É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

b)  É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

c)  O envelhecimento é um direito público e a sua proteção um direito 
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

d)  Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito parcial 
a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar quando 
possível as condições adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério de agravo à saúde.

e)  Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é prevista a 
fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos.

QUESTÃO 17
De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) é correto afirmar:

a)  O trabalho do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) é orientado pelo 
referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Constitui-se em uma 
retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da 
Família, atuando no lócus da própria Atenção Básica. O NASF desenvolve 
trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: 
clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Suas ações têm, via de regra, 
dois principais públicos-alvo: as equipes de referência apoiadas (eSF, eAB 
para populações específicas – Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e 
fluviais) e diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde.

b)  De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) existem três modalidades 
de NASF financiados e reconhecidos formalmente pelo Ministério da Saúde. 
Essas modalidades estão divididas conforme o número de equipes de 
estratégia de saúde da família oferecendo carga horária individual de cada 
profissional de no mínimo 20h e máximo 80h semanais.

c)  O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. 
Sua principal função é produzir ou apoiar as equipes na produção de um 
cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva 
da integralidade. Outros conceitos que embasam seu trabalho são a 
territorialização e responsabilidade sanitária, o trabalho em equipe, a 
integralidade e a autonomia dos indivíduos e coletivos, considerando 
a realidade epidemiológica, cultural, socioeconômica da população e, 
especialmente, o planejamento conjunto com as equipes que apoiam.
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d)  O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do 
cuidado em saúde construído entre a equipe e o usuário, considerando as 
singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Os instrumentos 
do genograma e do ecomapa são de uso e aplicação privativos do 
enfermeiro e permitem visualização rápida e abrangente da organização 
familiar e suas principais características e o mapeamento de redes, apoios 
sociais e ligações da família com a comunidade, consecutivamente.

e)  As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 
integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do cuidado. A construção das redes 
podem proporcionar ao usuário a garantia de um caminho ininterrupto 
de cuidado à sua saúde por meio de linhas de cuidado e redes temáticas 
(são uma noção intermediária entre as linhas de cuidado e as redes de 
atenção em geral).

QUESTÃO 18
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 
correto afirmar:

a)  São garantidos na Constituição os direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados.

b)  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei podendo 
alista-se como eleitores os estrangeiros e também durante o período do 
serviço militar obrigatório, os conscritos.

c)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos da Constituição.

d)  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

e)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade.

QUESTÃO 19
Sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) 
assinale a alternativa correta:

a)  Tem como princípios a transversalidade, a defesa dos direitos dos 
trabalhadores e a indissociabilidade entre atenção e gestão.
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b)  Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que significa que as 
decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por 
isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona 
a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar 
ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de 
saúde e nas ações de saúde coletiva.

c)  A clínica ampliada e compartilhada é uma ferramenta teórica e prática 
cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento 
e do sofrimento. Entretanto, por considerar somente a doença, não é 
uma diretriz da PNH.

d)  Tem como diretriz a realização de rodas, colegiados gestores e mesas de 
negociação que coloquem as diferenças em contato, de modo a produzir 
movimentos que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de 
atenção. Tal ação pode ser denominada Gestão Participativa e Cogestão.

e)  Tem como princípio o Acolhimento, conhecido como uma sala, que realiza 
classificação de risco da demanda agendada da unidade de saúde.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta de acordo com a Política Nacional de Humanização 
(PNH):

a)  A PNH aposta na inclusão de usuários e trabalhadores na produção e 
gestão do cuidado, entretanto, uma crítica apontada nesta política é a não 
inclusão dos gestores na gestão do cuidado e do processo de trabalho.

b)  A PNH busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 
serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

c)  A PNH é uma estratégia do estado de São Paulo que conta com equipes 
de apoiadores que se articulam com as secretarias municipais de saúde.

d)  As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e 
a gestão dos conflitos gerados, são ferramentas importantes para a 
gestão do cuidado, mas não devem ser utilizadas para inclusão das 
diferenças e humanização do trabalho.

e)  Uma deficiência da PNH é a não descrição de como colocar em prática 
as suas diretrizes, o que dificulta a sua implantação nos serviços de 
saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono é:

a)  Presença de episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das 
vias aéreas superiores durante o sono.

b)  Presença de episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das 
vias aéreas inferiores durante o sono.

c)  Presença de obstrução total das vias aéreas superiores.

d)  Presença de obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores e 
inferiores durante o sono.

e)  Presença de parada respiratória recorrente durante o sono.

QUESTÃO 22
R.S.F., 11 anos de idade, comparece ao ambulatório de Motricidade Orofacial 
(MO) com a seguinte queixa: “O dentista falou que eu preciso fazer fono porque 
minha língua está empurrando os dentes”. Durante a avaliação miofuncional 
orofacial apresentou: 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/ pelo fonema /v/. A mioterapia neste momento é indicada 
para reabilitar:

a)  A respiração e a fala.

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

c)  A respiração, a mastigação e a deglutição.

d)  A deglutição e a mastigação.

e)  Apenas a fala.

QUESTÃO 23
Considerando-se um indivíduo adulto acometido por uma Paralisia Facial 
Periférica:

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

c)  A lesão contralateral manifesta alteração em um domínio da face.

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

e)  A lesão cerebelar ocasiona esta manifestação.

QUESTÃO 24
O aleitamento natural propicia melhores condições para:

a)  O desenvolvimento da mandíbula.

b)  O desenvolvimento do palato duro.

c)  O desenvolvimento da língua.

d)  O desenvolvimento da laringe.

e)  O desenvolvimento dos lábios.

QUESTÃO 25
Observe a figura abaixo e responda quais são os músculos A, B e C apontados 
pelas setas. Assinale a alternativa cuja correspondência seja a correta.

E)
A lesão cerebelar ocasiona esta manifestação.
Questão ID 1288

O aleitamento natural propicia melhores condições para:
A)
O desenvolvimento da mandíbula
B)
O desenvolvimento do palato duro
C)
O desenvolvimento da língua
D)
O desenvolvimento da laringe
E)
O desenvolvimento dos lábios
Questão ID 1285
Observe a figura abaixo e responda quais são os músculos na cor azul apontados pela seta. Assinale a alternativa cuja correspondência seja a
correta.

A)
A - Músculo levantador do lábio superior; B - músculo risório; C- músculo mentual.

B)
A - Músculo zigomático maior; B - músculo bucinador; C- músculo depressor do lábio inferior.

C)
A - Músculo levantador do lábio superior; B- músculo bucinador; C- músculo depressor do lábio inferior.

D)
A - Músculo zigomático maior; B- músculo bucinador; C- músculo mentual.

E)
A - Músculo levantador do lábio superior; B- músculo bucinador; C- músculo depressor do ângulo da boca.

Questão ID 1284

Um adolescente de 14 anos apresenta disfunção velofaríngea e mal-oclusão dentária. O que a alteração velofaríngea
poderá ocasionar? 
A)
Hipernasalidade, otite média e regurgitação nasal.
B)
Otites médias e regurgitação nasal.
C)
Hipernasalidade e otite média.
D)
Regurgitação nasal e hipernasalidade.

a)  A - Músculo levantador do lábio superior; B - músculo risório; C - músculo 
mentual.

b)  A - Músculo zigomático maior; B - músculo bucinador; C - músculo 
depressor do lábio inferior.

c)  A - Músculo levantador do lábio superior; B - músculo bucinador; C - 
músculo depressor do lábio inferior.

A

B

C
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d)  A - Músculo zigomático maior; B - músculo bucinador; C - músculo 
mentual.

e)  A - Músculo levantador do lábio superior; B - músculo bucinador; C - 
músculo depressor do ângulo da boca.

QUESTÃO 26
Um adolescente de 14 anos apresenta disfunção velofaríngea e mal-oclusão 
dentária. O que a alteração velofaríngea poderá ocasionar?

a)  Hipernasalidade, otite média e regurgitação nasal.

b)  Otite média e regurgitação nasal.

c)  Hipernasalidade e otite média.

d)  Regurgitação nasal e hipernasalidade.

e)  Alteração no modo respiratório.

QUESTÃO 27
Os exercícios miofuncionais orofaciais que oferecem resistência à musculatura 
são denominados:

a)  Isocinéticos e proprioceptivos.

b)  Isotônicos e isométricos.

c)  Proprioceptivos.

d)  Isométricos.

e)  Isotônicos.

QUESTÃO 28
A alteração de fala caracterizada pela produção deficiente de uma ou mais das 
seis consoantes sibilantes /s/, /z/,/ʃ/, /Ȝ/, /tʃ/, /dʃ/, é denominada:

a)  Sigmatismo ou ceceio.

b)  Alteração fonológica.

c)  Alteração fonética.

d)  Transtorno específico de fala.

e)  Alteração de linguagem.

QUESTÃO 29
Indivíduos submetidos à ventilação mecânica via intubação orotraqueal ou 
por meio de traqueostomias costumam apresentar alterações na deglutição, 
caracterizando disfagias dos mais variados graus. Qual alternativa que 
não corresponde às alterações encontradas nos pacientes submetidos à 
intubação orotraqueal de longa permanência?
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a)  Alteração dos mecano e quimiorreceptores das mucosas faríngea e 
laríngea, causando alterações no disparo da deglutição.

b)  Comprometimento da elevação do complexo hiolaríngeo e alteração da 
competência glótica, com impacto nos mecanismos protetores das vias 
aéreas inferiores.

c)  Diminuição da elevação laríngea, redução da sensibilidade faríngea e 
redução da adução glótica durante a deglutição.

d)  Redução da adução e da sensibilidade glótica por lesões nos nervos 
laríngeo superior e inferior, respectivamente.

e)  Prejuízos nas fases oral e faríngea, incluindo alterações no trânsito oral, 
formação do bolo, atraso no disparo da deglutição e resíduos na faringe 
e nos recessos piriformes.

QUESTÃO 30
Foi solicitada avaliação clínica fonoaudiológica da deglutição para paciente do 
sexo feminino, 35 anos, internada na Unidade de Neurologia Clínica devido a 
quadro de fraqueza generalizada, visão dupla e perda de peso. A paciente refere 
que há dois meses a voz fica fraca ao longo do dia, além de dificuldade de 
mastigação, saída de alimento pelo nariz e engasgos, principalmente no final 
das refeições. Esta descrição é compatível com:

a)  Doença de Parkinson.

b)  Miastenia Gravis.

c)  Doença de Huntington.

d)  Síndrome de Guillain-Barré.

e)  Esclerose Lateral Amiotrófica.

QUESTÃO 31
Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, com queixa de sensação de 
alimentos sólidos “presos/entalados” na garganta. Qual manobra facilitadora 
pode ser indicada para este caso?

a)  Deglutição supraglótica.

b)  Manobra de Mendelsohn.

c)  Intercalar sólidos e líquidos.

d)  Extensão cervical.

e)  Rotação cervical.
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QUESTÃO 32
Frente ao paciente disfágico em tratamento radioterápico para tumor de laringe, 
cavidade oral ou orofaringe, não é comum encontrarmos reações como:

a)  Odinofagia.

b)  Distonia.

c)  Xerostomia.

d)  Alterações no paladar.

e)  Trismo.

QUESTÃO 33
Nos primeiros meses de vida, a fase oral da deglutição caracteriza-se basicamente 
pela sucção, que muito depende da maturação do sistema nervoso central e da 
coordenação entre lábios, língua, hióide e mandíbula. Considerando a sucção de 
recém-nascidos termos saudáveis, é correto afirmar:

a)  Consiste inicialmente de movimentos lentos, irregulares e pouco 
eficientes.

b)  As “bolsinhas de gordura” (sucking pads) promovem estabilidade para 
os movimentos de lateralização de língua.

c)  A excitação dos receptores táteis dos lábios deve-se ao V par craniano.

d)  O padrão de sucção e pausas não deve variar para cada bebê.

e)  Surge nas três últimas semanas de vida intrauterina.

QUESTÃO 34
É considerado fator de risco frequente para transtorno de deglutição em Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal:

a)  Idade gestacional no nascimento menor que 37 semanas.

b)  Tempo de permanência na incubadora a partir de 48 horas.

c)  Idade materna menor que 16 anos ou maior que 35 anos.

d)  Peso de nascimento menor ou igual a 2.500 gramas.

e)  Gestação múltipla.

QUESTÃO 35
Com relação à manobra de deglutição com esforço:

a)  Favorece o aumento da constrição da musculatura faríngea.

b)  Solicita-se que o paciente interrompa a inspiração e realize esforço ao 
deglutir.
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c)  É indicada para pacientes que apresentem escape precoce do alimento 
para a faringe.

d)  Não é recomendada para pacientes com paralisia de prega vocal.

e)  Não é indicada para limpeza de resíduos alimentares em recessos 
faríngeos.

QUESTÃO 36
Sobre a manobra de Mendelsohn é correto dizer que:

a)  Trata-se de uma estratégia para avaliar a sensibilidade laríngea na 
avaliação clínica da deglutição.

b)  Proporciona o fechamento do segmento faringoesofágico durante a 
deglutição.

c)  Favorece a elevação da laringe e a duração da deglutição.

d)  Favorece tanto a voz quanto a deglutição do paciente laringectomizado.

e)  É uma manobra de limpeza.

QUESTÃO 37
Valor de perturbação no qual ocorre a variabilidade da amplitude da onda sonora 
a curto prazo, é uma medida de estabilidade fonatória. Representa as alterações 
irregulares na amplitude dos ciclos glóticos, de um ciclo a outro. Tende a ser 
elevado nos distúrbios laríngeos. São afirmações a respeito de:

a)  Frequência fundamental.

b)  Tremor.

c)  Jitter.

d)  Shimmer.

e)  Vibrato.

QUESTÃO 38
Trata-se de uma laringetomia parcial horizontal a:

a)  Laringectomia supraglótica.

b)  Laringectomia frontolateral.

c)  Laringectomia frontal anterior.

d)  Hemilaringectomia.

e)  Laringectomia subtotal.

QUESTÃO 39
Lesões de massa, geralmente unilaterais, de configuração exofítica a partir da 
borda livre, sésseis ou pediculadas, de tamanho variado, são denominadas:

a)  Nódulos vocais.
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b)  Pólipos vocais.

c)  Granulomas.

d)  Cistos vocais.

e)  Úlceras de contato.

QUESTÃO 40
Trata-se de uma afirmação falsa:

a)  São características da disartrofonia hipocinética: monointensidade, 
excesso de pausas e uso de ar de reserva.

b)  Na disartrofonia flácida encontra-se imprecisão articulatória, 
hipernasalidade e qualidade vocal rouco-soprosa.

c)  Os distúrbios hipercinéticos são encontrados em associação com uma 
série de distúrbios extrapiramidais.

d)  Na disartrofonia atáxica pode ocorrer disdiadococinesia e astenia.

e)  A disartria hipocinética é comumente associada a espasmos mioclônicos, 
tiques, coreia e balismo.

QUESTÃO 41
A técnica de empuxo é indicada para o tratamento de:

a)  Nódulo vocal.

b)  Paralisia de prega vocal unilateral.

c)  Sulco vocal.

d)  Fenda triangular médio-posterior.

e)  Pós-operatório imediato

QUESTÃO 42
Hiperplasia esbranquiçada que enrijece a camada superficial da lâmina própria, 
com maior prevalência no sexo masculino.

São afirmações corretas sobre:

a)  Granuloma.

b)  Nódulo vocal.

c)  Edema de Reinke.

d)  Leucoplasia.

e)  Úlcera de contato.
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QUESTÃO 43
É incorreto dizer sobre a frequência fundamental da voz:

a)  É a velocidade na qual uma forma de onda se repete por unidade de 
tempo.

b)  É o resultado natural do comprimento das pregas vocais.

c)  Tensão à vibração não a altera.

d)  É produzida pela vibração das pregas vocais.

e)  Sofre influência da espessura da prega vocal.

QUESTÃO 44
É incorreto dizer que o músculo tireoartenoideo (TA):

a)  Compõe o corpo das pregas vocais.

b)  Abduz e espessa a prega vocal.

c)  Abaixa e encurta a prega vocal.

d)  Origina-se no ângulo da cartilagem tireoidea e tem inserção 
principalmente no processo vocal.

e)  Possui dois feixes principais, sendo um medial e um lateral.

QUESTÃO 45
Criança, 6 anos de idade foi encaminhada para avaliação audiológica com 
diagnóstico de otite média secretora bilateral. Quais os resultados esperados na 
audiometria tonal e nas medidas de imitância acústica?

a)  Perda auditiva condutiva de grau leve bilateral, curvas timpanométricas 
tipo B e reflexos acústicos ausentes em ambas as orelhas.

b)  Perda auditiva neurossensorial de grau leve, curvas timpanométricas 
tipo A e reflexos acústicos presentes.

c)  Perda auditiva condutiva de grau moderado, curvas timpanométricas 
tipo A e reflexos acústicos presentes.

d)  Perda auditiva mista de grau moderadamente severo, curvas 
timpanométricas tipo C e reflexos acústicos ausentes.

e)  Limiares auditivos dentro dos limites da normalidade, curvas 
timpanométricas tipo Ad e reflexos acústicos ausentes.

QUESTÃO 46
Em um paciente com perda auditiva neurossensorial de grau moderado bilateral, 
são esperados os seguintes resultados nas medidas de imitância acústica:
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a)  Curvas timpanométricas tipo Ar e reflexos acústicos modos contra e 
ipsilateral ausentes.

b)  Curvas timpanométricas tipo B e reflexos acústicos modos contra e 
ipsilateral presentes em níveis aumentados de intesidade.

c)  Curvas timpanométricas tipo C e reflexos acústicos modos contra e 
ipsilateral presentes indicando recrutamento.

d)  Curvas timpanométricas tipo A e reflexos acústicos modo contralateral 
ausentes e modo ipsilateral presentes.

e)  Curvas timpanométricas tipo A e reflexos acústicos modos contra e 
ipsilateral presentes indicando recrutamento.

QUESTÃO 47
No caso a seguir qual a quantidade de mascaramento necessária para a 
logoaudiometria:

Orelha direita Orelha esquerda
Média via aérea = 40 dB Média via aérea = 40 dB
Média via óssea = 5 dB Média via óssea = 40 dB

a)  80 dB à esquerda.

b)  80 dB à direita.

c)  Não há necessidade de mascaramento.

d)  90 dB à direita.

e)  90 dB à esquerda.

QUESTÃO 48
A audição é fundamental para a aquisição e desenvolvimento da linguagem oral, 
habilidade inerente e exclusiva do ser humano. É um sentido bastante complexo 
e requer, além da detecção do estímulo sonoro, função do sistema auditivo 
periférico, o desenvolvimento e o aprimoramento de habilidades auditivas 
(atenção, percepção, localização, compreensão, memorização, etc) realizadas 
pelo sistema auditivo central.

Essas habilidades auditivas envolvidas no processamento da informação 
acústica, bem como a linguagem desenvolvem-se nos primeiros dois anos de 
vida. A maturação e o desenvolvimento auditivo de um lactente com audição 
normal obedecem a uma sequência de comportamentos que evoluem desde o 
nascimento até os dois anos de idade, aproximadamente. Assinale a alternativa 
que descreve a sequência hierárquica das etapas de aquisição das habilidades 
auditivas.

a)  Detecção - habilidade que ocorre já na fase intrauterina; Reconhecimento 
auditivo – habilidade presente no período neonatal; Localização sonora 
– ocorre dos quatro aos 24 meses; Discriminação – surge no final do 
primeiro ano de vida; Compreensão auditiva – ocorre aproximadamente 
dos 18 aos 24 meses de vida.
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b)  Detecção - habilidade que ocorre já na fase intrauterina; Reconhecimento 
auditivo – habilidade presente no período neonatal; Compreensão 
auditiva – surge no final do primeiro ano de vida; Localização 
sonora – ocorre dos quatro aos 24 meses; Discriminação – ocorre 
aproximadamente dos 18 aos 24 meses de vida.

c)  Detecção - habilidade que ocorre no período neonatal; Discriminação– 
habilidade presente no período neonatal; Localização sonora – ocorre 
dos quatro aos 24 meses; Compreensão auditiva – surge no final do 
primeiro ano de vida, quando a criança adquire a habilidade de entender 
os sons; Reconhecimento auditivo – ocorre aproximadamente dos 18 
aos 24 meses de vida.

d)  Detecção - habilidade que ocorre na fase intrauterina; Discriminação 
– habilidade presente no período neonatal onde a criança diferencia 
dois sons; Localização sonora – ocorre dos oito aos 12 meses; 
Reconhecimento auditivo – surge no final do primeiro ano de vida; 
Compreensão auditiva – ocorre aproximadamente dos seis aos 18 
meses de vida.

e)  Detecção - habilidade que ocorre já na fase intrauterina; Discriminação – 
capacidade de diferenciar dois sons, está presente no período neonatal; 
Localização sonora – ocorre dos quatro aos 24 meses; Reconhecimento 
auditivo – surge no final do primeiro ano de vida; Compreensão auditiva 
– ocorre aproximadamente dos 18 aos 24 meses de vida.

QUESTÃO 49
Homem, 32 anos chegou ao pronto atendimento de ORL com queixa de paralisia 
facial à direita, sem referir dificuldades auditivas. Após avaliação clínica, foi 
encaminhado para avaliação audiológica com hipótese diagnóstica de paralisia 
facial supra-estapediana. Assinale a alternativa compatível com esta hipótese.

a)  Limiares auditivos dentro dos limites da normalidade, curvas 
timpanométricas tipo C e reflexos acústicos contralaterais ausentes 
bilateralmente por aferência.

b)  Perda auditiva condutiva de grau leve, curvas timpanométricas tipo B e 
reflexos acústicos contralaterais ausentes por eferência bilateralmente.

c)  Limiares auditivos dentro dos limites da normalidade, curvas 
timpanométricas tipo A e reflexos acústicos contralaterais esquerdos 
ausentes por eferência.

d)  Limiares auditivos dentro dos limites da normalidade, curvas 
timpanométricas tipo A e reflexos acústicos contralaterais direitos 
ausentes por aferência.

e)  Perda auditiva neurossensorial em frequências altas, curvas 
timpanométricas tipo A e reflexos acústicos contralaterais ausentes por 
eferência.
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QUESTÃO 50
A imitanciometria é um procedimento composto pela timpanometria e pela 
medida do reflexo acústico (estapédiococlear).

Considerando a aplicabilidade clínica da medida do reflexo acústico na avaliação 
audiológica e sua relação com o processamento auditivo, assinale a alternativa 
incorreta:

a)  O arco reflexo estapédio-coclear ou acústico é uma atividade exercida 
basicamente pelo tronco encefálico. Estruturas localizadas no tronco 
encefálico, especificamente os núcleos cocleares e o complexo olivar 
superior, desempenham atividades envolvidas no processamento 
auditivo das informações.

b)  Na presença de alterações nos núcleos cocleares, podem ocorrer 
alterações no reflexo estapédio-coclear e, consequentemente, falhas 
nas habilidades envolvidas no processamento auditivo.

c)  Para que ocorra o arco reflexo estapédio-coclear, é necessária a 
integridade das vias auditivas aferentes, de associação e eferentes.

d)  A medida do reflexo acústico é viável em neonatos e crianças e pode 
fornecer dados sobre as condições de orelha média, além de sugerir 
diferenças entre os limiares auditivos na comparação entre as orelhas. 
Esses dados devem ser sempre analisados junto aos demais testes 
audiológicos, a fim de oferecer maior segurança ao avaliador.

e)  A avaliação do reflexo estapédio-coclear tem aplicabilidade reduzida, 
sendo mais viável em adultos e idosos e não tem relação com o 
processamento auditivo central.

QUESTÃO 51
O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é um exame muito 
utilizado na prática clínica. Esse potencial é composto por sete ondas, cujos 
sítios geradores já estão bem definidos de acordo com a classificação de Möller 
et al., atualmente a mais aceita. Entretanto, a análise mais comumente realizada 
no PEATE utiliza os valores de latência das ondas I, III e V e de seus respectivos 
intervalos interpico I-III, III-V e I-V, por serem mais estáveis e de maior amplitude.

Assinale a alternativa incorreta:

a)  Para avaliar a integridade da via auditiva por meio do PEATE, o estímulo 
mais utilizado é o clique, em intensidade alta e não variável, geralmente 
em 80dBnNA, que permite a visualização das ondas I, III e V e o estudo 
de suas latências e interpicos.

b)  O sítio gerador da onda I encontra-se na porção do nervo auditivo, distal 
ao tronco encefálico; o sítio da onda III está no núcleo coclear e o da 
onda V, no lemnisco lateral. A análise das latências e dos intervalos 
interpicos permite avaliar toda a via auditiva em tronco encefálico.

c)  Ao interpretar os traçados do PEATE de recém-nascidos e lactentes, 
deve-se levar em consideração o efeito da maturação da via auditiva 
sobre as latências, amplitudes e morfologia das ondas.
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d)  Entre as aplicações clínicas da pesquisa do limiar eletrofisiológico 
por meio do PEATE, estão: a identificação do limiar eletrofisiológico 
em neonatos e em crianças difíceis de serem avaliadas por meio de 
procedimentos audiológicos e que necessitem da colaboração do 
paciente; o PEATE ajuda na mensuração objetiva da audição em 
adultos para fins diagnósticos e legais.

e)  Para avaliar a integridade da via auditiva por meio do PEATE, o estímulo 
mais utilizado é o tone burst (frequência específica), em intensidade alta 
e não variável, geralmente em 80dBnNA, que permite a visualização 
das ondas I, III e V e o estudo de suas latências e interpicos.

QUESTÃO 52
O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é um exame muito 
utilizado na avaliação de recém-nascidos e crianças, por ser um exame objetivo 
e não necessitar da colaboração do paciente. Nesse contexto, assinale quais as 
principais aplicações clínicas nessa população:

a)  Avaliar a integridade da via auditiva em tronco encefálico, pesquisa de 
limiar eletrofisiológico da audição, bem como monitorar a maturação 
dessa via.

b)  Avaliar a integridade das células ciliadas externas da cóclea e condições 
do tálamo e córtex auditivo.

c)  Avaliar as condições das orelhas externa, média e interna como um 
todo, do nervo auditivo e tronco encefálico.

d)  Avaliar o limiar auditivo eletrofisiológico de 500Hz a 8000Hz.

e)  Avaliar a integridade das células ciliadas internas da cóclea.

QUESTÃO 53
Paciente com 64 anos, destro, nível superior completo, apresentando quadro de 
declínio cognitivo persistente cuja queixa principal é a dificuldade de expressão 
oral, com discurso truncado, repleto de hesitações e com a presença de frases 
simples ou incompletas (com ausência de elementos). As dificuldades, segundo 
a família, se iniciaram há aproximadamente 3 anos. Na triagem neurológica, 
o paciente apresentou MEEM=24 pontos. Parece que estamos diante de um 
quadro de:

a)  Demência na Doença de Alzheimer.

b)  Comprometimento Cognitivo Leve.

c)  Afasia Progressiva Primária: variante semântica.

d)  Afasia Progressiva Primária: variante não-fluente.

e)  Apraxia Progressiva Primária.

QUESTÃO 54
Através de uma avaliação formal de um paciente pós-AVC, obteve-se: 
Compreensão oral levemente comprometida, compreensão gráfica levemente 
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comprometida, cópia preservada, ditado com alterações importantes, leitura em 
voz alta normal, repetição preservada e nomeação com anomias e parafasias 
semânticas abundantes. Com estes dados, você diria que está diante de:

a)  Afasia Transcortical Sensorial.

b)  Afasia de Broca.

c)  Afasia Talâmica.

d)  Afasia Mista.

e)  Afasia Anômica.

QUESTÃO 55
Paciente pós-AVCi com lesão extensa fronto-têmporo-parietal à esquerda, com 
queixas de dificuldade na escrita, apresentando os seguintes erros: hot dog - 
“retedeque”, bristuma - “crispura”, diet - diet (escrita normal), bola -”pora”, tomate 
- tomate (escrita normal) e chiclete -”clechete”.

Parece que estamos diante de um quadro de:

a)  Agrafia de Superfície.

b)  Agrafia Lexical.

c)  Agrafia Semântica.

d)  Agrafia do Buffer Grafêmico.

e)  Agrafia do Buffer Alográfico.

QUESTÃO 56
Em relação à cognição na Doença de Parkinson (DP) é válido afirmar:

a)  Não é necessário avaliar a cognição, pois a DP se manifesta apenas 
com os transtornos do movimento.

b)  O papel do fonoaudiólogo é única e exclusivamente o gerenciamento 
da disfagia prevista nesses casos.

c)  É necessário que o fonoaudiólogo avalie a fala, a deglutição e fique 
atento a possíveis alterações cognitivas, essencialmente em relação às 
funções executivas.

d)  É necessário que o fonoaudiólogo avalie a fala, a deglutição e fique 
atento a possíveis alterações cognitivas, essencialmente os distúrbios 
de memória.

e)  Na intervenção do fonoaudiólogo, apenas cabe a intervenção para a 
Disartria Atáxica.
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QUESTÃO 57
CASO:

A.B. é uma criança de 3,5 anos, do sexo masculino, que chegou ao 
consultório fonoaudiológico por encaminhamento do Pediatra. A queixa da 
mãe é a de que “A.B. fala uma língua própria, muito difícil de entender (sic)”. 
A mãe refere que ele só gosta mesmo de brincadeiras motoras a agitadas, 
e não brinca de faz-de-conta. Disse também que ele “esquece muito as 
palavras” (sic). Durante a anamnese, foi possível observar que A.B. é uma 
criança esperta, interativa e participativa. Ele compreende bem as diferentes 
situações sociais e procura se comunicar, mas sua fala espontânea é de 
fato ininteligível e inconsistente.

O que precisaria ser avaliado imprescindivelmente para se fazer o diagnóstico 
diferencial?

a)  A compreensão verbal e a pragmática.

b)  Os subsistemas da linguagem e a maturidade simbólica.

c)  Os subsistemas da linguagem e as praxias de fala.

d)  A maturidade simbólica e as praxias orofaciais.

e)  A compreensão verbal e a motricidade orofacial.

QUESTÃO 58
Em relação ao caso da questão 57:

Qual diagnóstico poderia ser descartado e por quê?

a)  Transtorno Articulatório, pois a fala é ininteligível e inconsistente.

b)  Transtorno Fonológico, pois a fala é ininteligível e inconsistente.

c)  Apraxia de Fala na Infância, pois a fala é ininteligível e inconsistente.

d)  Transtorno de Linguagem, pois ele parece compreender bem.

e)  Transtorno de Linguagem, pois ele interage e busca se comunicar.

QUESTÃO 59
Em relação ao caso da questão 57:

Quanto ao planejamento terapêutico para este caso, quais habilidades 
constituiriam os objetivos iniciais?

a)  Pragmática, Maturidade simbólica e Fonologia/Fala.

b)  Maturidade simbólica, Vocabulário e Fonologia/Fala.

c)  Vocabulário, Pragmática e Gramática.

d)  Vocabulário, Categorização semântica e Pragmática.

e)  Categorização semântica, Maturidade simbólica e Fonologia/Fala.



FONOAUDIOLOGIA

27
UNIFESP – FAP 2019/2020

QUESTÃO 60
Em relação ao caso da questão 57:

Em qual área da linguagem você espera que a criança apresente o melhor 
desempenho?

a)  Maturidade simbólica.

b)  Fonologia.

c)  Semântica.

d)  Gramática.

e)  Pragmática.
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Paciente T.F.O., sexo masculino, 5 anos de idade, compareceu ao Serviço de 
Mioterapia Orofacial acompanhado de sua mãe com a queixa: “a professora pediu 
para ele fazer fono porque fala errado e com chiado”. T.F.O. é filho único e seus 
pais o tiveram tardiamente (aos 48 anos de idade). É uma criança alegre, porém 
agitada. Sua alimentação atual é de consistência praticamente pastosa e é feita 
pela mãe. Faz uso de chupeta e mamadeira. À avaliação miofuncional orofacial 
apresentou lábios ressecados, lábio inferior evertido, olheiras, rotação do ângulo 
goníaco, fala com distorção dos fonemas /s/ e /∫/ e omissão dos fonemas /r/ e /l/ 
em encontros consonantais. Apresentou também projeção de língua ao deglutir 
e mastigação com pressionamento da língua contra o palato.

QUESTÃO 1
O diagnóstico fonoaudiológico deste paciente é:

a)  Respiração oronasal, ceceio, deglutição atípica e transtorno de fala.

b)  Respiração bucal, ceceio, alteração da mastigação e transtorno de fala.

c)  Respiração bucal, ceceio, deglutição atípica e transtorno de fala.

d)  Respiração bucal, ceceio, alteração da mastigação e deglutição e 
transtorno de fala.

e)  Respiração oronasal, ceceio, deglutição atípica e transtorno de 
linguagem.

QUESTÃO 2
Quais são os encaminhamentos que complementariam o diagnóstico?

a)  Avaliações ortodôntica e psicológica.

b)  Avaliações otorrinolaringológica e psicológica.

c)  Avaliação audiológica.

d)  Avaliações pediátrica e neurológica.

e)  Avaliação neurológica.

QUESTÃO 3
Quais aspectos deverão ser abordados quanto às orientações?

a)  Mudança da consistência alimentar, retirada de chupeta e mamadeira, 
e estimulá-lo a tornar-se mais independente.

b)  Mudança da consistência alimentar, e estimulá-lo a tornar-se mais 
independente.

c)  Mudança da consistência alimentar, retirada da mamadeira, e enfatizar 
aspectos sobre a carência afetiva da criança.

d)  Retirada de chupeta e mamadeira.

e)  Retirada apenas da chupeta.
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QUESTÃO 4
A terapia fonoaudiológica deverá abordar:

a)  Orientação familiar, respiração nasal, adequar a mastigação e a fala 
quanto às trocas e distorções.

b)  Orientação familiar, respiração nasal, adequar mastigação, deglutição e 
a fala quanto às trocas e distorções.

c)  Orientação familiar, respiração oronasal, avaliações otorrinolaringológica 
e ortodôntica.

d)  Orientação à mãe, respiração nasal, avaliações otorrinolaringológica e 
ortodôntica e correção da deglutição.

e)  Orientação à mãe, respiração nasal, avaliações otorrinolaringológica e 
ortodôntica e correção da deglutição e da fala.

QUESTÃO 5
Na faixa etária do paciente em questão, qual(is) alteração(ões) de fala deve(m) 
ser corrigida(s)?

a)  /s/ e /∫/.

b)  /r/ e /l/.

c)  Apenas o /r/.

d)  Apenas o /l/.

e)  /s/, /∫/, /r/ e /l/.


