
1. Se a pessoa com afasia está se esforçando 
para encontrar a palavra que quer falar, o 
melhor jeito de ajudar é:

Tentar adivinhar o que a 
pessoa quer falar, dando 
várias opções.

Completar a palavra, 
falando pelo afásico, pois 
assim ele não vai precisar 
brigar com as palavras.

Mudar de assunto ou 
desistir da conversa, pois 
está demorando demais 
para falar.

15.6%

11.2%

1.8%

2.
Verdadeiro ou Falso: A pessoa com afasia tem 
dificuldade para falar e para escrever, mas isso 
não significa que ela virou criança e deva ser 
tratada de forma infantilizada.

Falso. 9.9%

Verdadeiro.

3.
Verdadeiro ou Falso: É bom deixar a televisão 
ou o rádio ligado quando você estiver tentando 
falar com alguém com afasia porque isso vai 
estimular o afásico a se lembrar das palavras.

86.0%

Verdadeiro ou Falso: Só porque uma pessoa 
com afasia está falando fluentemente, isso não 
significa que ela compreenda tudo o que lhe é 
falado.

4.

Falso. 10.0%

7.
Elimine as distrações possíveis quando estiver 
conversando com uma pessoa com afasia.
Verdadeiro ou Falso?

Falso. 5.1%

Falso.

5.
O cansaço e o estresse podem afetar a comunicação 
e muitas pessoas com afasia sentem que é mais difícil 
encontrar as palavras e falar em situações de estresse 
e pressão.

2.1%

Verdadeiro.

6. Pessoas com afasia compreendem melhor se você 
falar com elas em voz mais alta. Verdadeiro ou Falso?

Qual é o atributo mais importante quando nos 
comunicamos com uma pessoa com afasia?8.

Familiaridade com a pessoa.

Conhecimento de Língua de Sinais.

A habilidade de fazer as pessoas rirem.
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Falso. 7.3%

9. É melhor usar frases mais curtas, simples e diretas ao falar 
com uma pessoa que tem afasia. Verdadeiro ou Falso?

Verdadeiro. 95.2%

10. Fingir que você entendeu o que a pessoa com afasia falou 
é a melhor maneira de ajudá-la. Verdadeiro ou Falso?

Falso.

A melhor forma de ajudar a pessoa com afasia a falar é 
dar tempo para que ela fale, escutar e interagir sem tentar 
adivinhar o que ela quer dizer, mudar de assunto ou desistir 
da conversa. Verdadeiro ou Falso?

12.

11. O que pode ser usado para ajudar na conversação 
com uma pessoa com afasia?

Nenhum destes meios são úteis, 
pois só a fala e a oralidade 
importam.

Gestos.

Desenhos e imagens.

23.7%

5.6%

Escrita das palavras.3.0%

4.6%

PORTAL DA AFASIA 
Em  fevereiro de 2021, o Portal da Afasia lançou o quiz sobre 

como você pode se comunicar melhor com uma pessoa com Afasia. 

Vamos descobrir qual foi o resultado dessa pesquisa?* 

*Respostas corretas destacadas dentro do retângulo 

71.4%
Esperar e então perguntar 
se o afásico quer ajuda 
para encontrar a palavra.

Verdadeiro.90.1%

Falso.14.0%

Verdadeiro.90.0%
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88.4%

11.6%

Verdadeiro.94.9%

95.3% Paciência e escuta.

Verdadeiro.92.7%

Falso. 4.8%

61.9% Todos estes meios ajudam.

Verdadeiro.90%

10%


