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ESPECIALIDADE: MOTRICIDADE OROFACIAL
01
Sobre os músculos faciais, cujas características possibilitam as numerosas combinações de expressão facial, assinale a
afirmativa INCORRETA.
A) O músculo risório, quando contraído, direciona o ângulo da boca para a lateral.
B) O músculo levantador do lábio superior eleva o lábio superior e pode evertê-lo.
C) O músculo zigomático maior, quando contraído, leva o ângulo da boca para cima e para lateral.
D) O músculo depressor do ângulo da boca, quando contraído, ajuda a enrrugar e arredondar os lábios.
E) O músculo bucinador é o principal músculo da bochecha, sendo responsável por comprimir os lábios e as bochechas
contra os dentes e direcionar os ângulos da boca lateralmente.

02
Em relação à anatomia e fisiologia dos lábios, marque a afirmativa correta.
A) Os músculos transversos são essenciais para produzir expressões, como sorriso e fronte franzida.
B) Os músculos angulares ou verticais são importantes, exclusivamente, para produzir a expressão facial.
C) Para produzir os fonemas bilabiais, o lábio inferior percorre uma distância que é quase o dobro da percorrida pelo
lábio superior.
D) Os lábios superior e inferior dependem dos movimentos mandibulares e possuem mobilidade e rapidez semelhantes
na execução dos movimentos.
E) O principal músculo que atua sobre os lábios é o músculo bucinador, o qual situa-se no interior dos lábios e circunda
completamente a rima da boca.

03
Os músculos extrínsecos da língua denominam-se:
A) Vertical, hioglosso, digástrico e palatoglosso.
B) Masseter, digástrico, genioglosso e palatoglosso.
C) Genioglosso, estiloglosso, palatoglosso e hioglosso.
D) Transverso da língua, longitudinal superior e longitudinal inferior.
E) Vertical, transverso da língua, longitudinal superior e longitudinal inferior.

04
Os músculos responsáveis pelo relaxamento e depressão do palato mole são, respectivamente:
A) Palatoglosso e estiloglosso.
B) Palatoglosso e palatofaríngeo.
C) Tensor do véu palatino e palatoglosso.
D) Levantador do véu palatino e músculo da úvula.
E) Levantador do véu palatino, músculo da úvula e palatofaríngeo.

05
Para que a mandíbula realize o movimento de fechamento da boca, é necessária a contração dos músculos elevadores
da mandíbula, que são:
A) Masséter e pterigoideo lateral.
B) Masséter, digástrico e milohioideo.
C) Temporal e digástrico ventre anterior.
D) Masséter, temporal e pterigoideo medial.
E) Digástrico, pterigoideo lateral, pterigoideo medial e temporal.

06
Nos tumores de orofaringe, a reconstrução das perdas de substâncias devem ser imediatas. Uma das estruturas mais
importantes e desafiadoras a ser reconstruída é o(a)
A) língua.
B) lábio.
C) mandíbula.
D) palato duro.
E) área retromolar.
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07
Em relação à função de deglutição, é importante considerar que a forma de deglutir dependerá de
A) mordida, oclusão e natureza do alimento.
B) mordida, idade, oclusão e características craniofaciais.
C) movimentos mandibulares, idade do indivíduo, natureza do alimento, tônus e propriocepção.
D) características faciais, tipo de oclusão e mordida, idade do indivíduo, natureza do alimento, tônus e propriocepção.
E) características craniofaciais, tipo de oclusão, movimentos mandibulares, idade do indivíduo, natureza do alimento,
tônus e propriocepção.

08
A fase oral da deglutição é consciente e voluntária. Diante do exposto, é correto afirmar que
A) o peristaltismo dos músculos da faringe e hipofaringe empurra o alimento para a próxima fase.
B) o palato mole fecha a nasofaringe e o dorso da língua se deprime, e o bolo desliza para a orofaringe.
C) através de movimentos peristálticos e reflexos, o bolo alimentar é conduzido do esôfago para o estômago.
D) a epiglote abaixa e ocorre o fechamento das pregas vocais, gerando a pressão negativa, que empurra o bolo para o
estômago.
E) na preparação do bolo alimentar, há elevação rítmica da língua em movimentos ântero-posteriores apoiados no
palato duro, enquanto a base se deprime.

09
Durante a avaliação funcional da deglutição é importante observar a
A) projeção anterior ou lateral da língua.
B) interposição do lábio inferior e se há ou não presença de ruídos.
C) projeção anterior ou lateral da língua e participação da musculatura perioral.
D) projeção da cabeça, interposição do lábio inferior e se há ou não presença de ruídos.
E) projeção anterior ou lateral da língua, participação da musculatura perioral, projeção da cabeça, interposição do lábio
inferior, se há ou não presença de ruídos e com resíduos após deglutir.

10
Acerca do desenvolvimento da função respiratória, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A inspiração é um ato passivo e a expiração é ativa.
B) Na parede lateral da cavidade oral encontram-se as conchas e os cornetos.
C) O nariz é formado por uma estrutura osteocartilaginosa e está dividido pelo septo nasal.
D) O ar entra por sucção e circula pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios antes de chegar ao pulmão.
E) O sistema respiratório é um conjunto de órgãos tubulares e alveolares situados na cabeça, no pescoço e na caixa
torácica.

11
Sobre as possíveis alterações causadas pela respiração oral, analise.
I. Alterações das funções orais e neurológicas.
II. Alterações craniofaciais, corporais e neurológicas.
III. Alterações neurológicas, cardiológicas e craniofaciais.
IV. Alterações craniofaciais, dos órgãos fonoarticulatórios, corporais e das funções orais, dentre outras.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s)
A) I e III.
B) I, II e III.
C) II e IV.
D) I.
E) IV.

12
O padrão mastigatório que mostra grande harmonia morfológica e funcional das estruturas do sistema estomatognático
é
A) unilateral.
D) unilateral esquerda.
B) unilateral direita.
E) unilateral e bilateral.
C) bilateral alternada.
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13
Em relação ao tratamento das alterações respiratórias, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) É necessário o conhecimento de anatomia e fisiologia do sistema respiratório, para que o profissional fonoaudiólogo
possa tratar dos problemas da respiração oral e realizar os encaminhamentos para outros profissionais.
( ) Deve-se realizar o diagnóstico precoce, assim como o tratamento, evitando as consequências mais difíceis de
serem resolvidas.
( ) O tratamento multidisciplinar é necessário e eficiente.
A sequência está correta em
A) V, V, V
B) V, F, V
C) F, V, F
D) F, F, V
E) V, V, F

14
Sobre a fase de trituração do processo mastigatório, é correto afirmar que
A) transforma o alimento em partículas cada vez menores. Ocorre, principalmente, entre os molares. É importante a
secreção salivar, propiciando a formação do bolo alimentar.
B) a mandíbula protrui a fim de conseguir posição de topo dental anterior. A musculatura elevadora relaxa, enquanto a
mandíbula retorna à posição anterior. Ocorre grande secreção salivar.
C) após a abertura bucal, a mandíbula protrui a fim de conseguir posição de topo dental anterior. A musculatura
elevadora se contrai, enquanto a mandíbula retorna à posição anterior. Ocorre grande secreção salivar.
D) trata-se da quebra do alimento em partículas menores. A língua leva o alimento à face oclusal dos dentes. Ocorre,
principalmente, entre os molares devido à maior possibilidade de pressão intercuspidiana. A salivação intensa não
ajuda na eficiência desta fase.
E) trata-se da quebra do alimento em partículas menores. A língua leva o alimento à face oclusal dos dentes. Ocorre,
principalmente, entre os pré-molares devido à maior possibilidade de pressão intercuspidiana. A salivação intensa
ajuda na eficiência desta fase.

15
Em relação às fissuras, marque a afirmativa INCORRETA.
A) A otite média é a alteração otológica mais frequente nos portadores de fissura palatina.
B) Uma das deformidades congênitas mais comuns é a fissura palatina, que pode ou não estar associada à fissura labial.
C) O diagnóstico e o tratamento das malformações, como as fissuras labiopalatais, só poderão ser eficientes se ocorrer
de forma multidisciplinar.
D) As crianças com fissuras labiopalatais podem apresentar uma fala nasalizada e com uso de algumas compensações
para produção de alguns sons.
E) O tratamento fonoaudiológico da criança com fissura visa um atendimento precoce, mas não deve estimular o
aleitamento natural e/ou artificial.

16
Sobre o câncer de cabeça e pescoço, marque a alternativa INCORRETA.
A) O tipo de câncer mais frequente é o carcinoma espinocelular de origem epitelial.
B) O atendimento fonoaudiológico deve ser realizado em três etapas: pré-cirúrgico, pós-cirúrgico e fonoterapia.
C) Na etiologia, o fumo e o álcool estão presentes na maioria dos casos, bem como os casos de câncer na família.
D) As técnicas cirúrgicas que utilizam retalhos para a reconstrução nunca alteram a funcionalidade de uma região.
E) O tratamento multidisciplinar, em casos de ressecção em cavidade oral, tem muito sucesso quando integrado à
equipe multidisciplinar, assim como nos casos de colocação e adaptação protética.

17
Sobre os principais objetivos da avaliação fonoaudiológica na paralisia facial, analise.
I. Descomprimir o nervo facial.
II. Dissociar os movimentos associados dos músculos.
III. Identificar a musculatura envolvida e a fase da evolução da paralisia.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) III, apenas.
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18
O tratamento das Disfunções Temporomandibulares (DTM) requer uma equipe multidisciplinar, uma vez que a
sintomatologia é multifatorial. De uma forma geral, faz(em) parte da terapia fonoaudiológica da DTM:
A) Terapia miofuncional.
B) Massagem e termoterapia.
C) Terapia miofuncional e relaxamento craniocervical.
D) Relaxamento craniocervical, massagem e mioterapia.
E) Termoterapia, massagem, relaxamento craniocervical, mioterapia e terapia miofuncional.

19
Sobre a reabilitação e orientação fonoaudiológica na paralisia facial periférica, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A motivação dos pacientes para estimulá-los deve ser uma constante no tratamento.
B) As massagens indutoras de movimento devem ser exclusivamente manuais e lentas, com pressão profunda.
C) A alimentação só deve ser trabalhada e orientada após a recuperação total dos movimentos dos músculos faciais.
D) O objetivo da intervenção fonoaudiológica na fase flácida é atrasar a atrofia muscular e acelerar a recuperação dos
movimentos.
E) O tratamento fonoaudiológico deve ser iniciado logo no primeiro dia em que a avaliação acontece e concomitante
aos exercícios e orientações.

20
Na avaliação e reabilitação fonoaudiológica do paciente queimado de face e pescoço, é INCORRETO afirmar que
A) o trabalho multidisciplinar é sempre importante para a recuperação dos pacientes queimados.
B) deve-se, sempre, verificar o conforto e desconforto respiratório que a queimadura está causando.
C) a limitação dos movimentos e expressões faciais pode ser observada durante a avaliação fonoaudiológica.
D) na fase aguda, o tratamento fonoaudiológico inicia-se após os cuidados preliminares e a estabilização do quadro clínico.
E) os indivíduos sempre estão com sondas de alimentação, por isso não se deve avaliar, em um primeiro estágio, as
funções de sucção, mastigação e deglutição.

21
Em relação às queimaduras de face e pescoço, é INCORRETO afirmar que a(s)
A) queimaduras radiantes são provocadas por exposição ao: sol, raio-x e raio gama.
B) queimaduras podem ser causadas por agentes: térmicos, químicos, elétricos ou radioativos.
C) queimaduras podem ser classificadas quanto a: etiologia, profundidade, extensão e período evolutivo.
D) fase de proliferação aguda do processo de cicatrização inicia-se em 6 a 8 dias e conclui-se em 8 a 12 meses.
E) infecção pode impedir, nas queimaduras parciais, sua cura rápida, pela destruição dos anexos, levando à ulceração e
cicatrização de segunda intenção.

22
Acerca das alterações de fala em pacientes com retrognatismo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) Nos fonemas linguoalveolares e sibilantes não aparece a utilização da parte média da língua e interposição dental
anterior.
( ) Observa-se a prevalência do uso de lábio superior em fonemas bilabiais e fricativos /f/ e /v/, ocorrendo a inversão
do movimento labial.
( ) A realização articulatória dos fonemas bilabiais /p/, /b/ e /m/ e os fonemas sibilantes /s/ e /z/ que se apresentam
distorcidos, sem o deslize mandibular anterior.
( ) A realização articulatória dos fonemas bilabiais /p/, /b/ e /m/ e os fonemas sibilantes /s/ e /z/ que se apresentam
distorcidos, acompanhados por deslize mandibular anterior.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F
B) F, V, F, V
C) F, F, F, V
D) V, V, F, F
E) V, F, V, V
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23
“Na fala é comum verificar o escape de ar lateral.” É correto afirmar que isto ocorre em:
A) classe II.
D) mordida cruzada.
B) classe III.
E) mordida profunda.
C) mordida aberta.

24
“Na fala é comum encontrar língua mais elevada e deslize mandibular anterior para aumentar o espaço intrabucal e
as alterações dos fonemas bilabiais e fricativos.” A afirmativa anterior refere-se à
A) classe I.
B) classe II.
C) classe III.
D) mordida cruzada.
E) mordida profunda.

25
Em relação à avaliação e reabilitação fonoaudiológica, após a realização da cirurgia ortognática, é INCORRETO afirmar
que
A) a fonoaudiologia conta com duas formas de trabalho para modificações musculares: mioterapia e terapia miofuncional.
B) o treino funcional com alimentos não deve fazer parte do tratamento fonoaudiológico em nenhuma etapa após a
cirurgia ortognática.
C) as etapas do trabalho fonoaudiológico dependem da equipe interdisciplinar que está atendendo o paciente, uma vez
que o encaminhamento pode ser efetuado antes ou após a realização da cirurgia.
D) uma vez reposicionadas as bases ósseas, o fonoaudiólogo tem condições de restabelecer as funções estomatognáticas,
dentro dos limites individuais, caso este equilíbrio não tenha sido alcançado espontaneamente.
E) a avaliação do paciente após a cirurgia ortognática deve levar em consideração a etapa em que o paciente se encontra,
a presença de edemas, o tempo de bloqueio intermaxilar ao qual foi submetido e a alteração da sensibilidade que pode
estar presente.

26
Dentre os traumas de face, as fraturas do côndilo mandibular, geralmente, ocorrem por impacto na região anterior da
mandíbula, podendo ocorrer com ou sem desvio do fragmento condilar. As alterações fonoaudiológicas que podem
ocorrer nos casos de fratura unilateral do côndilo são
A) limitação total dos movimentos mandibulares, mastigação bilateral, articulação da fala sem desvio no percurso e o
repouso mandibular pode estar assimétrico com apoio de língua preferencialmente do lado da fratura.
B) limitação parcial dos movimentos mandibulares, mastigação bilateral, articulação da fala sem desvio no percurso e o
repouso mandibular pode estar assimétrico com apoio de língua preferencialmente do lado da fratura.
C) limitação total dos movimentos mandibulares, mastigação bilateral, articulação da fala com desvio no percurso e o
repouso mandibular pode estar assimétrico com apoio de língua preferencialmente do lado da fratura.
D) limitação total dos movimentos mandibulares, mastigação unilateral do lado não afetado, articulação da fala com
desvio no percurso e o repouso mandibular pode estar assimétrico com apoio de língua preferencialmente do lado
da fratura.
E) limitação parcial dos movimentos mandibulares, mastigação unilateral do lado afetado com redução da amplitude do
movimento, articulação da fala com desvio no percurso e o repouso mandibular pode estar assimétrico com apoio de
língua preferencialmente do lado da fratura.

27
O trabalho com a estética da face, nova área de atuação dentro da motricidade orofacial, propõe:
I. diminuição do abuso na mímica facial, reorganização postural;
II. relaxamento da musculatura orofacial através de massagens, alongamento e movimentos específicos;
III. promoção da suavização da fisionomia, além de dar ao rosto um aspecto mais harmonioso, rejuvenescido e descansado;
IV. reequilíbrio das funções estomatognáticas, visando uma organização miofuncional e minimização de movimentos
desnecessários.
Estão corretas as alternativas
A) I, II, III e IV.
D) I, II e III, apenas.
B) I e III, apenas.
E) II, III e IV, apenas.
C) II e IV, apenas.
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A interposição lingual nos fonemas /s/ e /z/ é característica comum da(s)
A) classe III.
D) mordida aberta anterior.
B) mordida cruzada.
E) mordidas profunda e cruzada.
C) mordida profunda.

29
Os exercícios utilizados na musculatura facial a favor da estética, visando diminuir a flacidez muscular e as rugas de
expressão, são
A) isotônicos.
D) miofuncionais.
B) isométricos.
E) miofuncionais associados a massagens faciais.
C) isocinéticos.

30
A favor da estética facial deve-se trabalhar os músculos específicos e, também, o reequilíbrio de
A) respiração.
D) respiração e mastigação.
B) mastigação.
E) todas as funções estomatognáticas.
C) deglutição e respiração.

31
Nos termos do Código de Ética, Resolução CFFa nº 305/2004, constituem direitos gerais dos inscritos, nos limites de
sua competência e atribuições, EXCETO:
A) Resguardo da privacidade do cliente.
B) Exercício da atividade com ampla autonomia e liberdade de convicção.
C) Liberdade de opinião e de manifestação de movimentos que visem a defesa da classe.
D) Liberdade na realização de estudos e pesquisas, resguardados os direitos dos indivíduos ou grupos envolvidos em
seus trabalhos.
E) Requisição de desagravo junto ao Conselho Regional de Fonoaudiologia da sua jurisdição, quando atingido no
exercício da atividade profissional.

32
Acerca das disposições do Código de Ética, Resolução CFFa nº 305/2004, assinale a alternativa correta.
A) O Código de Ética desaprova a utilização da Internet para fins profissionais.
B) Na formação acadêmica, pesquisa e publicação, o fonoaudiólogo deve responsabilizar-se por serviços fonoaudiológicos,
produções acadêmicas e científicas executados pelos alunos sob sua supervisão.
C) Os fonoaudiólogos que atuarem em território nacional, obrigam-se ao cumprimento das normas e preceitos do
Código de Ética, ressalvados os estrangeiros, que possuem diploma normativo próprio.
D) Cabe ao Conselho de Fonoaudiologia competente, onde está inscrito o fonoaudiólogo, a apuração das faltas que
cometer contra o Código de Ética, reservando ao Conselho Federal a aplicação das penalidades previstas na legislação
em vigor.
E) Nos anúncios, placas e impressos de publicidade devem constar o nome do profissional, da profissão e o número de
inscrição no Conselho Regional, não podendo constar, entretanto, logomarca, logotipo ou heráldicos, mesmo que
relacionados à fonoaudiologia.

33
De acordo com o Código de Ética, Resolução CFFa nº 305/2004, consiste em infração ética as seguintes práticas, EXCETO:
A) Abandonar o cliente em caso de motivo justificável.
B) Receber ou dar gratificação por encaminhamento de cliente.
C) Divulgar ou utilizar técnicas ou materiais que não tenham eficácia comprovada.
D) Utilizar títulos acadêmicos que não possua ou de especialidades para as quais não esteja habilitado.
E) Oferecer ou prestar serviços fonoaudiológicos gratuitos à entidade pública de qualquer natureza ou a empresas,
além de participar gratuitamente de projetos e outros empreendimentos que visem lucro.
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Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fonoaudiologia, instituídas pela Resolução
CNE/CES nº 5/2002, marque V para as afirmativas verdadeiras e F paras as falsas.
( ) A formação do fonoaudiólogo tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício
de competências e habilidades específicas, tais como atenção à saúde, tomada de decisões e liderança.
( ) Compreender e analisar criticamente os sistemas teóricos e conceituais envolvidos no campo fonoaudiológico constituem algumas das competências e habilidades gerais, cujo exercício é objetivado na formação do fonoaudiólogo.
( ) A formação do fonoaudiólogo deverá atender ao sistema de saúde vigente no país, à atenção integral da saúde no
sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contrarreferência e ao trabalho em equipe.
( ) A estrutura do curso de graduação em fonoaudiologia deverá garantir, entre outros, estreita e concomitante
relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para a aquisição de conhecimentos e
habilidades necessários à concepção clínico-terapêutica da prática fonoaudióloga.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F
B) F, F, V, V
C) V, V, F, F
D) F, V, V, F
E) V, F, F, V

35
De acordo com a Lei Federal nº 6.965/81, o exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficará subordinado, além de outras
exigências legais, ao preenchimento dos seguintes requisitos e condições básicas, EXCETO:
A) Cidadania brasileira.
B) Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos.
C) Habilitação profissional na forma da legislação em vigor.
D) Inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional.
E) Declaração de idoneidade moral afirmada por duas autoridades públicas.

36
Em relação às infrações e penas disciplinares descritas na Lei Federal nº 6.965/81, assinale a alternativa INCORRETA.
A) As faltas serão apuradas levando-se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso.
B) Constitui infração disciplinar deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional, as contribuições a que está
obrigado.
C) As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante e acompanhadas
de indicação dos elementos comprobatórios do alegado.
D) Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o grau de culpa, as circunstâncias
atenuantes e agravantes e as consequências da infração.
E) As penas disciplinares consistem em advertência, multa de até dez vezes o valor da anuidade, suspensão por tempo
indeterminado, cancelamento do registro e cassação do diploma.

37
Conforme dispõe a Lei Federal nº 6.965/81, compete aos Conselhos Regionais, EXCETO:
A) Instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissional.
B) Julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração ao Código de Ética.
C) Expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados, de acordo com
o currículo efetivamente realizado.
D) Promover, perante o Juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes às anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável.
E) Organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta Lei,
se inscrevam para exercer atividades de fonoaudiologia na região.
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38
Nos termos do Código de Processo Disciplinar, aprovado pela Resolução nº 381/2010, assinale a alternativa INCORRETA
sobre os atos processuais.
A) As partes poderão ser acompanhadas ou representadas, em qualquer fase, por advogado detentor de mandato com
poderes bastantes para atuar nos processos administrativos disciplinares.
B) Os processos disciplinares serão organizados sob a forma de autos e terão suas folhas rubricadas e numeradas por
agente credenciado dos Conselhos Profissionais de Fonoaudiologia, atribuindo-se a cada processo um número de
ordem.
C) Todas as comunicações serão feitas pessoalmente, em correspondência com aviso de recebimento ou por outro meio
idôneo e eficaz de que resulte, em qualquer caso, prova inequívoca do recebimento, sendo seus comprovantes
juntados aos autos.
D) Como os processos disciplinares pautam-se, dentre outros, pelos princípios da moralidade e transparência, os atos
processuais têm caráter público e realizar-se-ão, de preferência, na sede dos Conselhos, em dias e horários previamente determinados.
E) Os autos não poderão ser retirados da sede do Conselho ou do local onde esteja em curso o processo, sendo
assegurado às partes e seus representantes legais com procuração nos autos a obtenção de certidões e cópias,
mediante o ressarcimento dos respectivos custos.

39
Dispõe o Código de Processo Disciplinar que a fase preliminar, quando necessária, será de competência da Comissão
de Orientação e Fiscalização (COF) dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. Ao término da fase preliminar, a COF
NÃO poderá
A) conciliar as partes, emitir relatório e arquivar.
B) arquivar o processo, quando os fatos não configurarem infração legal ou ética.
C) lavrar o auto de infração para instaurar o processo administrativo de fiscalização.
D) julgar sumariamente a demanda, aplicando aos infratores as penalidades previstas em Lei.
E) encaminhar a representação ao presidente do Conselho para instaurar processo ético-disciplinar.

40
Considerando os termos do Código de Processo Disciplinar, aprovado pela Resolução CFFa nº 381/2010, analise.
I. O Processo Administrativo de Fiscalização (PAF) apura faltas e infrações cometidas por pessoa física não inscrita e
por pessoa jurídica, inscrita ou não inscrita.
II. Para a instauração de processo ético, a representação deverá ser direcionada ao presidente do respectivo Conselho,
mediante documento escrito e assinado pelo representante.
III. Será declarado revel pela Comissão julgadora, o fonoaudiólogo representado que não apresentar defesa dentro do
prazo previsto no Código, resultando, necessariamente, em sua condenação.
IV. Na instrução processual, as provas poderão ser documentais, testemunhais e periciais, possuindo esta maior valor
probatório que aquelas.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) III e IV.
E) I, II e IV.
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PROVA DISCURSIVA
ORIENTAÇÕES GERAIS
 A prova escrita discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 02 (duas) questões abertas.
 Para a redação das respostas às questões discursivas, a extensão máxima do texto será de 30 (trinta) linhas para cada
questão.
 As respostas às questões abertas deverão ser manuscritas em letra legível, com caneta esferográfica de corpo
transparente, de ponta grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de
outras pessoas, salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que o impossibilite de redigir
textos, como também no caso de candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do Edital.
Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar
o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
 O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não
haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou que o conteúdo esteja grafado por outro meio que não o
determinado no item anterior, bem como no caso de identificação em local indevido.
 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado
ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.
 Cada questão aberta terá o valor de 50 (cinquenta) pontos.
 Para efeito de avaliação das provas discursivas serão considerados os seguintes elementos de avaliação:
ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
Critérios

Elementos da Avaliação

Aspectos Formais e Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão,
Aspectos Textuais paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias.
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao
Aspectos Técnicos
conteúdo programático proposto.
TOTAL DE PONTOS

Total de pontos
por critério
30 pontos
20 pontos
50 pontos

QUESTÃO 01
A relação entre o posicionamento dos dentes e o modo de interposição da língua entre estes sempre foi uma
preocupação da odontologia, e a definição de “atipia” vem, especificamente, da movimentação inadequada da língua
durante a fase oral da deglutição. A redefinição da deglutição foi feita por fonoaudiólogos, diferenciando-as em
atípicas e adaptadas. Diante do exposto, defina a diferença entre deglutição atípica e deglutição adaptada.

QUESTÃO 02
Explique como se dá o diagnóstico fonoaudiológico de distúrbios orais miofuncionais.
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PROVA DISCURSIVA – QUESTÃO 01
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PROVA DISCURSIVA – QUESTÃO 02
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados
em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, mp3, mp4, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, smartphones, tablets, receptor, gravador, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro, relógio digital etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e
Folha de Respostas das Provas Discursivas.
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao
sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o
fiscal deverá ser comunicado.
6. A Prova Escrita Objetiva é composta por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. A Prova Escrita
Discursiva é constituída por 2 (duas) questões abertas.
7. As questões da Prova Escrita Objetiva são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e
uma única resposta correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de
Provas corresponde à especialidade pretendida, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas
(Gabarito) e da Folha de Respostas das Provas Discursivas que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os
dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato
deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de
sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do
local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso de Provas e Títulos para
Concessão e Registro do Título de Especialista e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência,
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no
endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova
escrita.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá
de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Concurso de Provas e Títulos para Concessão e Registro do Título de Especialista no endereço
eletrônico www.idecan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição
de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao
IDECAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao
Concurso de Provas e Títulos para Concessão e Registro do Título de Especialista.

