
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 50 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Texto 1
Felicidade clandestina

Menalton Braff 

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, mui-
tas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes
onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas
nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar
refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a reali-
dade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia da-
quela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as pa-
lavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas.
Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso  que  a  princípio  me  assustei.  Chegou
aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta
do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor
da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudi-
nha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude obser-
var aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava.
De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o
cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o
cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham
ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornas-
se iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sosse-
go.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário
para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em
seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedo-
res, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de
chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze
segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no
chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com
aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a
história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas
via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam.
Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar
ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então,
começou a se transfigurar, assumindo uma expressão glorio-
sa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de
umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo al-
guns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair
do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam
em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se
lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou
para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para
onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu
rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado
de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, final-
mente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se
deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizi-
nhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de
pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o
olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e
achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi ape-
nas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me
engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O
menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-
5044.html>. Acesso em: 7 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de
produção de sentido presentes no texto 1, 

(A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para
o posterior  desenvolvimento  do  tema em forma de
narrativa.   

(B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa
com destaque para a temporalização do momento em
que a história se passa.  

(C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamen-
te com a elucidação feita pelo narrador em relação à
viagem empreendida pela personagem. 

(D) o  último parágrafo traz  uma revelação do narrador
para elucidar o mistério em torno da identificação do
livro lido pelo menino. 

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu vol-
tasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí deva-
gar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu
modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria,
os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem de-
vagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até che-
gar  em casa,  também pouco  importa.  Meu  peito  estava
quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não
comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o
susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravi-
lhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda
mais indo comer pão com manteiga,  fingi  que não sabia
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instan-
tes.  Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser
clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu
era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem
do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto
que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da
letra de uma música:

(A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensa-
mento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia
triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em
você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).

(B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/  Pro aluguel/
Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu.
(BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).

(C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até
o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou es-
tar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um
sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).

(D) Os livros são objetos transcendentes/ Mas podemos
amá-los do amor táctil/ Que votamos aos maços de
cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO,
Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por
meio  de  textos,  ganha  destaque  o  uso  de  certos
mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a
esses mecanismos, no trecho

(A) “Naquele instante , o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado” (texto 1), a expressão em negrito
se refere a um marco temporal  que localiza o mo-
mento em que um dos garotos chega ao estande de
livros.

(B) “De repente ele o fechou e olhou para cima” (texto 1),
o elemento gramatical em destaque faz uma retoma-
da  do  sintagma nominal  “livro”  e  evita  a  repetição
deste termo.

(C) “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expres-
são em negrito é um elemento que  retoma o termo
“felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.

(D) “No dia seguinte  fui a sua casa” (texto 2), a expres-
são destacada se refere a uma marca temporal men-
cionada posteriormente no texto,  demonstrando ser
esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3

Disponível  em:<http://bibliotecaearte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-
quadrinhos-charge-imagem.html>. Acesso em: 9 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em consideração que os textos são permeados
pelos discursos efetivamente produzidos em cada época,
refletindo-os ou distorcendo-os, na tira, 

(A) a filosofia de vida livre e pueril  de Garfield se con-
trapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu
dono, Jon Arbuckle. 

(B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da
personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é
algo característico das sociedades pós-modernas. 

(C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso ana-
crônico por expressar valores e dogmas contrários aos
referentes à época na qual as personagens se situam. 

(D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica mar-
cante  da  contracultura  típica  do  momento  histórico
em que as personagens se encontram. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se
deve

(A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica
tanto o manuseio quanto a leitura de livros. 

(B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o
elemento extralinguístico livro. 

(C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se
refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield. 

(D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome
de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor,
que é obtido 

(A) pela  utilização  de  catáfora  nas  falas  das  persona-
gens, já que esse mecanismo tem a função de anteci-
par seu referente. 

(B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a de-
terminado comportamento não pertencente aos ani-
mais. 

(C) pela quebra de expectativa, uma vez que se espera-
va de Garfield um entendimento diferente daquele de-
monstrado no último quadro. 

(D) pelo contexto da história,  porque as falas de Jon e
Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial
e temporal.  

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Disponível  em:  <http://belsrv2013.blogspot.com.br/>.  Acesso  em:  9  out.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes
nos textos 3 e 4, constata-se 

(A) o emprego reiterado de onomatopeias. 

(B) a repetição de cenas como marcação de tempo. 

(C) a utilização de balões como indicação de monólogo. 

(D) o uso da personificação como caracterização de per-
sonagens. 

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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Considere os textos  1,  2,  3 e  4 para responder às ques-
tões 08, 09 e 10. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discur-
sivos,  destaca-se  o  modo  como  se  organiza  a  própria
composição textual, com vistas a narrar, descrever, argu-
mentar, explicar, instruir. Com base nisso, 

(A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas
com a finalidade de construir um texto jornalístico. 

(B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o
objetivo de se configurar um conto. 

(C) no texto 3, ganham destaque as sequências descriti-
vas com vistas à construção de uma tirinha. 

(D) no texto 4, predominam sequências explicativas com
o propósito de criação de uma micronarrativa. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática comum aos quatro textos indica a concepção
de que a leitura 

(A) transforma as práticas, os desejos e as percepções
dos seres humanos. 

(B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo espe-
cífico. 

(C) acentua a diferença existente entre as diversas classes
sociais. 

(D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os lei-
tores. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica fundamental  de alguns textos é a de
que  são  marcadamente  heterogêneos,  isto  é,  são  atra-
vessados, ocupados, habitados por ditos presentes em ou-
tros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das pas-
sagens abaixo?

(A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)

(B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fa-
zer algo divertido!”. (Texto 3)

(C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o,
abria-o por alguns instantes”. (Texto 2) 

(D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo”. (Texto 1)

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação à sua localização topográfica, as perdas de
audição podem ser classificadas como

(A) sensoriomotoras, laterais, centrais e orgânicas.

(B) sensoriomotoras, laterais, mistas e orgânicas.

(C) condutivas, sensorioneurais, mistas, centrais e funci-
onais.

(D) condutivas, sensorioneurais, laterais, funcionais e or-
gânicas.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O português, o inglês, o alemão e o espanhol estão em
um conjunto de línguas que podem ser denominadas de
línguas orais ou orais auditivas, já as línguas de sinais são
consideradas de modalidade

(A) visuoespacial.

(B) visuossensorial.

(C) visuomotora. 

(D) visuotátil. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Muitas  características  das línguas orais,  dependendo do
grau da perda auditiva do indivíduo, podem ser de difícil
acesso ao surdo, como os fonemas com articulação

(A) bilabial.

(B) lateral.

(C) anterior.

(D) posterior.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame mais indicado para detectar deficiência auditiva
de forma precoce é

(A) a audiometria tonal por via óssea.

(B) a triagem auditiva neonatal.

(C) o teste de Stenger.

(D) o teste de Lombard.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na atualidade, o Fonoaudiólogo, no trabalho com surdos,
pode utilizar duas abordagens quando se utilizam sinais.
São elas:

(A) oralismo e unissensorial.

(B) bimodalidade e bilinguismo.

(C) bimodalidade e oralismo.

(D) bilinguismo e unissensorial.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma criança surda oralista, usuária de implante coclear,
terá como primeira opção uma escola

(A) comum.

(B) bilíngue.

(C) especial.

(D) bimodal.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O bimodalismo surgiu na década de 1960 no seguinte país:

(A) França.

(B) Alemanha.

(C) Estados Unidos.

(D) Reino Unido.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A terapia sonora ou terapia de enriquecimento sonoro é in-
dicada na seguinte condição clínica:

(A) perda auditiva bilateral.

(B) perda auditiva unilateral.

(C) hiperacusia.

(D) zumbido.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As classes de ensino especial estão cada vez mais raras
e, quando existem, estão inseridas em uma escola

(A) bimodal.

(B) bilíngue.

(C) especial. 

(D) comum.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, a primeira escola especial de que se tem conhe-
cimento foi o Instituto de Ensino para Cegos, aberto em
1854, na seguinte cidade:

(A) Rio de Janeiro.

(B) São Paulo.

(C) Petrópolis.

(D) Curitiba.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_FONOAUDIÓLOGO
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Instituto Nacional  de Surdos-Mudos,  atual  INES,  teve
sua abertura aprovada no ano de

(A) 1854.

(B) 1855. 

(C) 1856.

(D) 1857.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atuação fonoaudiológica antes da cirurgia de implante
coclear é necessária para a avaliação dos aspectos relati-
vos à

(A) audição, fala e linguagem.

(B) audição, linguagem e voz.

(C) voz, fala e linguagem.

(D) voz, fala e audição.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir de quantos dias da cirurgia o fonoaudiólogo deve
iniciar o acompanhamento com paciente pós-implante co-
clear?

(A) 20

(B) 30

(C) 40

(D) 50

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O programa de habilitação e reabilitação fonoaudiológica
em usuário de implante coclear tem como objetivo ensinar
a

(A) oralizar.

(B) usar a língua de sinais.

(C) utilizar as abordagens bimodal e bilíngue.

(D) fazer uso dos sons percebidos e lhes atribuir signifi-
cado.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os protocolos de avaliação das habilidades auditi-
vas e de linguagem, qual tem como objetivo avaliar a per-
cepção de fala em situação da vida diária?

(A) TACAM 

(B) HINT

(C) MAIS

(D) MUSS

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a categorização das habilidades de linguagem, Bevi-
lacqua et  al.  (1996)  classificaram o  desenvolvimento  de
linguagem em cinco categorias. De acordo com a Catego-
ria 2, a criança

(A) comunica-se por gestos e gritos.

(B) fala apenas palavras isoladas.

(C) constrói frases de duas a três palavras.

(D) não fala e pode apresentar vocalizações indiferencia-
das.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Geers, em 1994, propôs sete categorias quanto às habili-
dades de audição, como forma de categorizar o desenvol-
vimento das habilidades auditivas. A categoria 4 se refere
à criança que

(A) inicia a identificação de palavras. Essa criança dife-
rencia palavras em conjunto fechado, com base na
informação fonética.

(B) reconhece palavras em um conjunto aberto. Essa cri-
ança é capaz de ouvir e extrair palavras fora e dentro
do contexto.

(C) reconhece palavras por meio do som da consoante.
Essa criança diferencia palavras em conjunto fechado
que têm o mesmo som da vogal, mas contêm diferen-
tes consoantes.

(D) identifica  palavras  por  meio  do  reconhecimento  da
vogal. Essa criança diferencia palavras em conjunto
fechado que diferem primordialmente quanto ao som
da vogal.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que  se  refere  ao  implante  coclear  bilateral,  estudos
vêm  apresentando  os  benefícios  auditivos  obtidos  em
adultos  e  crianças.  Dentre  esses  benefícios,  Brown  e
Balkany (2008) destacam: melhora na localização sonora,
melhora da compreensão da fala, no silêncio e no ruído,
estimulação de ambas as vias auditivas, aperfeiçoamento
da fala, da linguagem e do desenvolvimento auditivo em
crianças, ouvido reserva no caso de falha em um dos com-
ponentes  internos,  refinamento  da  percepção  musical,
qualidade sonora mais natural e, ainda, melhor

(A) desempenho escolar.

(B) desempenho físico.

(C) discriminação de ruído.

(D) discriminação de agudos.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As próteses auditivas ou aparelhos de amplificação sonora
individual (AASI) são sistemas que aumentam a intensida-
de dos sons do ambiente de forma que eles possam ser
percebidos pelos indivíduos com perda auditiva. São habi-
tualmente classificadas conforme a posição em que se en-
contra o microfone do aparelho em relação

(A) à perda auditiva do usuário.

(B) ao corpo do usuário.

(C) ao ambiente.

(D) ao amplificador.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  AASI,  que  se  localiza  inteiramente  dentro  do  meato
acústico externo, mas cuja superfície externa fica aparente
na concha, é o aparelho

(A) intra-aural.

(B) intra-auricular.

(C) intracanal.

(D) microcanal.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São partes internas dos AASI, além das pilhas,

(A) microfone, amplificador e receptor.

(B) microfone, bobina de indução, receptor.

(C) bobina de indução, controle de saída e amplificador.

(D) bobina de indução, controle de saída e receptor.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A surdocegueira  é  uma  deficiência  única,  caracterizada
pela perda de audição e visão que acarreta sérios proble-
mas de

(A) comunicação e de conduta.

(B) comunicação e de mobilidade.

(C) mobilidade e de cognição.

(D) conduta e de cognição.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fonoaudiólogo é o profissional responsável pela avalia-
ção e pelo tratamento da fala de forma geral. Então, uma
de suas obrigações é saber avaliar o frênulo lingual. Quan-
to à classificação clínica, o frênulo é considerado normal
quando a sua fixação estiver

(A) no meio da face inferior da língua, de menor tama-
nho.

(B) na face superior da língua, acima da metade.

(C) no meio da face inferior da língua e no assoalho bu-
cal. Geralmente, o frênulo só fica visível a partir das
carúnculas sublinguais.

(D) no meio da face superior da língua e no assoalho bu-
cal. Geralmente, o frênulo só fica visível a partir das
carúnculas sublinguais.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As fissuras labiopalatinas, que afetam desde o lábio até a
úvula e costumam ser consideradas como as mais graves,
podem ocorrer de forma unilateral ou bilateral. Essas fissuras
denominam-se

(A) transforame incisivo.  

(B) pós-forame incisivo.

(C) pré-forame incisivo bilateral.

(D) pré-forame incisivo mediana.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inervação motora de todos os músculos da faringe é rea-
lizada pelos nervos

(A) hipoglosso, acessório e trigêmio.

(B) trigêmio, vago e facial.

(C) glossofaríngeo, vago e acessório.

(D) hipoglosso, facial e glossofaríngeo.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As três  funções principais  dos aspectos pragmáticos da
linguagem são:

(A) sintática, morfológica e fonológica.

(B) sintática, morfológica e atenção conjunta.

(C) regulatória, social e atenção conjunta.

(D) regulatória, fonológica e social.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na análise fonética e fonológica dos transtornos dos sons
da fala, é considerado mais rudimentar o nível

(A) dos traços.

(B) dos sons.

(C) das sílabas.

(D) das palavras.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A disartria pode resultar de lesões em qualquer um dos di-
ferentes níveis do sistema nervoso central, envolvidos na
integração das atividades motoras da fala,  sendo que o
tipo de disartria depende do local da lesão. Na disartria
atáxica, a lesão localiza-se 

(A) nos neurônios motores inferiores.

(B) no núcleo do tronco encefálico.

(C) no cerebelo e/ou nas conexões.

(D) nos neurônios motores superiores.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Está localizado no crânio e é a maior  e mais  complexa
massa de tecidos nervosos do corpo. Trata-se do

(A) encéfalo.

(B) cérebro.

(C) tronco. 

(D) tálamo. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maior sobrevida da população traz como consequência
uma mudança nos perfis  de mortalidade e morbidade e
também a incidência de doenças crônicas e degenerati-
vas. A síndrome caracterizada pela deterioração da memó-
ria e de, pelo menos, uma das outras funções cognitivas
que interferem nas atividades da vida diária, que pode ser
reversível ou irreversível, é a

(A) afasia.

(B) demência.

(C) amnésia.

(D) apraxia.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 As afasias infantis não são classificadas como as do adul-
to. Elas se dividem em afasia

(A) mista e transcortical.

(B) mista e receptiva.

(C) emissiva e transcortical.

(D) emissiva e receptiva.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É a afasia mais grave, que se caracteriza por comprometi-
mento severo da emissão e da compreensão oral e gráfi-
ca. Muitas vezes, o paciente apresenta mutismo na emis-
são oral ou ela está restrita a estereotipias e automatismos
e ocorrência de supressão da emissão gráfica. É, nesse
caso, a afasia

(A) mista.

(B) de Broca.

(C) global.

(D) de condução.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o distúrbio decorrente da lesão cerebral que pro-
voca, no paciente, perda ou falha na capacidade de leitu-
ra, e que ocorre em pessoas escolarizadas que, devido a
uma lesão cerebral focal ou difusa, apresentam dificulda-
des na leitura que não possuíam anteriormente?

(A) Alexia.

(B) Alexia pura.

(C) Dislexia.

(D) Dislexia adquirida.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Caracteriza-se por apresentar preservação da rota fonoló-
gica e dificuldade para escrever palavras irregulares, com
ocorrência de erros de regularização. Os erros são mais
comuns em palavras de baixa frequência e homófonas he-
terográficas (palavras de pronúncia igual  e de ortografia
diferente). Qual é esse tipo de agrafia?

(A) Lexical.

(B) Fonológica.

(C) Global.

(D) Mista.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando que a fala e a voz manifestam-se em uma
sucessão  de  eventos  temporais  altamente  integrados  e
precisos, há propostas distintas nos aspectos de curto ter-
mo e longo termo das emissões. A análise acústica de cur-
to termo prevê a inspeção de ondas acústicas, espectros,
espectogramas,  medidas  acústicas,  contornos  de  fre-
quência, além de

(A) formantes.

(B) harmônicos.

(C) intensidade.

(D) sonoridade.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Algumas das causas mais comuns da disfonia infantil in-
cluem tanto anormalidades estruturais  da laringe quanto
alterações comportamentais por abuso e mau uso vocal.
Dentre  as  lesões vocais  na  infância,  qual  é a  mais  fre-
quente?

(A) Cisto.

(B) Nódulo.

(C) Sulco.

(D) Pólipo.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São lesões de massa geralmente unilaterais, de configura-
ção exofítica  a  partir  da  borda livre,  classificadas  como
sésseis  ou pediculadas, de tamanhos e coloração varia-
dos. Podem ocorrer em diferentes regiões da prega vocal,
mais usualmente em sua metade anterior. Estas caracte-
rísticas são específicas de

(A) sulco.

(B) granuloma.

(C) leucoplasia.

(D) pólipo.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  fendas  glóticas  são  identificadas  pela  imagem  geo-
métrica do espaço remanescente da rima glótica durante a
fonação. Aquelas que apresentam coaptação glótica insufi-
ciente pela borda livre das pregas vocais não revelam um
traçado definido, com limite nítido, constante ou uniforme,
produzindo  uma  configuração  geométrica  do  espaço
glótico, são as fendas

(A) triangulares.

(B) fusiformes.

(C) irregulares.

(D) paralelas.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As rupturas involuntárias do fluxo da fala são comuns a to-
dos os falantes, em maior ou menor grau. Durante a in-
fância, em decorrência do complexo processo de aquisi-
ção e desenvolvimento da linguagem, é frequente as cri-
anças passarem por períodos de

(A) gagueira.

(B) disfonia.

(C) afasia.

(D) disartria.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma função vital  e importante para o crescimento e o
desenvolvimento orofacial, principalmente do terço médio
e inferior da face, sendo considerada a matriz funcional de
crescimento  craniofacial,  daí  a  importância  de  mantê-la
equilibrada. Esta descrição refere-se à

(A) mastigação.

(B) respiração.

(C) sucção.

(D) deglutição.
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