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01
Para a produção vocal ocorrer de maneira estável e adequada, é necessário que os músculos da laringe estejam em
perfeito funcionamento. A musculatura intrínseca possui relação direta com função fonatória. Em relação à função da
musculatura intrínseca da laringe, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) CAL + AA+ CT + predomínio do TA feixe interno: utilizados para uma fonação aguda e em forte intensidade.
( ) CAL + AA+ CT+ predomínio do TA feixe externo: utilizados para uma fonação aguda e em forte intensidade.
( ) CAL + AA: utilizados para que ocorra uma adução completa e o fechamento da glote posterior, ressaltando que a
adução completa não é essencial para que a fonação se produza.
( ) CAP: único músculo abdutor das pregas vocais, permitindo a respiração. Além de abduzir, também eleva, alonga e
afila a prega vocal e sua ação não é ausente no processo de produção da voz e da fala.
A sequência está correta em
A) F, V, V, V
B) V, F, V, F
C) V, V, F, F
D) F, V, F, V
E) F, V, V, F

02
A estrutura da prega vocal muda em função da idade. Ao nascimento, a laringe apresenta uma posição elevada no
pescoço, por volta da terceira ou quarta vértebra. Na puberdade inicia-se o processo de descida da laringe, que
perdura gradual e lentamente por toda a vida. Assinale a alternativa que apresenta a principal diferença histológica
da prega vocal de um recém-nascido e de um adolescente.
A) As aritenoides são fixas.
B) Não há comissura anterior.
C) Não há transição ou ligamento vocal.
D) As camadas são mais espessas para suportar o choro excessivo.
E) A laringe se forma entre a 4ª e a 10ª semana do desenvolvimento embrionário. Nesse período podem ocorrer
malformações dessa estrutura.

03
Em relação às anomalias laríngeas da infância, a laringomalácia é a mais comum. Acerca das orientações que devem
ser transmitidas aos pais, analise.
I. Dificuldades com a alimentação e refluxo gastroesofágico podem ocorrer; o choro é normal ou mais fraco.
II. Não se faz necessária a cirurgia, sendo o tratamento conservador, baseado na observação do quadro e na orientação.
III. A laringomalácia tende a desaparecer após um período definido em consequência de sua própria doença (self limited).
IV. Caracteriza-se por uma flacidez incomum das estruturas cartilagíneas da laringe, sem outras anormalidades anatômicas.
V. O estridor inspiratório está presente e se acentua com choro, agitação e alimentação, não havendo o que fazer, a não
ser aguardar seu término.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e IV.
B) I, II e V.
C) I, III e IV.
D) II, III e V.
E) III, IV e V.

04
Sobre a paralisia de pregas vocais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O nervo laríngeo recorrente inerva todos os músculos laríngeos intrínsecos, exceto o cricoaritenoideo que é
inervado pelo laríngeo superior.
( ) Os pacientes com paralisia abdutora bilateral podem apresentar vozes aceitáveis, mas com severos problemas de
via aérea, com possibilidade de sofrer falta de ar significativa.
( ) A eletromiografia é um exame capaz de designar a localização da lesão, diferenciar miopatia de neuropatia e
delinear, especificamente, quais os nervos afetados.
( ) Os exercícios mais eficazes na reabilitação das paralisias unilaterais por ressecção do nervo laríngeo inferior são os
de esforço, com diferentes variações, sem maiores comprometimentos ou danos à saúde laríngea do paciente.
( ) A prega vocal esquerda é mais frequentemente paralisada do que a direita, provavelmente pelo fato do nervo
laríngeo inferior esquerdo (responsável por sua inervação) apresentar um percurso maior do que o direito e, por
isso, estar mais exposto a possíveis lesões.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F, F
B) F, V, V, F, V
C) V, V, F, F, V
D) F, F, V, V, F
E) V, F, F, V, V
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Determinadas características e conceitos fonatórios, quando vistos em conjunto, caracterizam a voz. O clínico que
entende esses fenômenos é capaz de apreciar seu valor ao interpretar sinais perceptivos, visuais e subjetivos dos
padrões vibratórios videoestroboscópicos. Diante do exposto, analise as afirmativas.
I. A simetria do movimento vibratório das pregas vocais é um traço fundamental. As diferenças nas propriedades
mecânicas das duas pregas vocais podem resultar em vibrações assimétricas, como nos casos de pólipos.
II. A onda mucosa é outro traço significativo. Na prega vocal normal, as ondas que percorrem a mucosa da superfície
inferior para a superior são observadas durante a fonação. Na presença de edema de Reinke, observa-se maior
amplitude de vibração devido ao aumento de massa da prega vocal e coaptação glótica completa.
III. A frequência fundamental, um dos principais sinais a ser interpretado no exame estroboscópico, é a frequência
básica da voz, porém, em indivíduos com pescoços alargados ou com tecido fibrótico pós-radioterapia ou cirurgia,
por exemplo, a captação da frequência fundamental pelo sensor de superfície pode estar dificultada.
IV. A excursão horizontal (látero-medial) da borda da prega vocal é uma característica importante. O deslocamento
látero-medial das pregas vocais denomina-se amplitude de vibração, que pode estar reduzida ou irregular nos
edemas, assimétrica nas lesões unilaterias ou cicatriciais e, ainda, anárquica nas paralisias laríngeas recentes.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II e IV, apenas.
E) I, III e IV, apenas.

06
A voz humana é capaz de produzir uma ampla variedade de intensidades vocais. Em relação à intensidade vocal, muitas
pessoas procuram a fonoterapia com o objetivo de aumentar a intensidade da voz, ou seja, ter uma voz mais “forte” ou
com mais vigor. Diante de tal pressuposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O mecanismo de controle da intensidade vocal não é apenas a pressão de ar subglótica, mas, também, o grau e o
tempo de fechamento das próprias pregas vocais.
( ) A resistência é fator importante na intensidade vocal. Quanto mais resistente for a prega vocal durante a abertura,
maior a pressão; quando a resistência for superada, maior será a intensidade da voz.
( ) Alguns indivíduos apresentam dificuldade para fechar completamente suas pregas vocais e, numa tentativa de
falar com intensidade vocal normal, ampliam o fechamento glótico em um esforço para aumentar a resistência
glótica e manter o nível adequado de tensão nas pregas vocais, conseguindo atingir o objetivo sem prejuízos ao
aparelho fonador.
A sequência está correta em
A) F, V, F
B) V, V, F
C) V, V, V
D) F, V, V
E) F, F, V

07
O termo “registro” deriva dos instrumentos musicais, especialmente do órgão, onde este conceito relaciona-se a um
grupo de tubos controlados por um mesmo fole ou pedal. Em relação à voz humana, o registro refere-se aos diversos
modos de emitir os sons da tessitura. Diante do exposto, analise as afirmativas.
I. As frequências de um registro apresentam qualidade vocal quase idêntica, com mesma base fisiológica,
perceptivo-auditiva e acústica, portanto, os sons de um mesmo registro apresentam caráter uniforme de emissão
que permite distingui-los de outros registros.
II. A avaliação de registros vocais é um procedimento de natureza essencialmente auditiva, por isso a análise acústica
(especialmente a espectografia) não colabora no processo de avaliação dos mesmos.
III. O registro modal, aquele utilizado, geralmente, na fala habitual, é o maior de todos os registros e divide-se em três
categorias: basal, misto e cabeça.
IV. A subcategoria mista ou média corresponde fisiologicamente à contração do músculo cricotireoideo, representando
a passagem da configuração dos ajustes musculares da região do peito para a da cabeça. Nessa subcategoria,
geralmente, as notas quebram, o que pode ser mascarado com treino.
V. As zonas de passagens são situações de base fisiológica sempre presentes, em maior ou menor grau, na tessitura vocal.
VI. No registro de cabeça, também chamado de registro elevado, estão as frequências mais agudas emitidas, entre 160
a 800 Hz, reflexo da ação do músculo cricotireoideo, com relaxamento do tireoaritenoideo.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I, II e V.
B) I, IV e V.
C) I, III e IV.
D) II, IV e VI.
E) III, V e VI.
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“O envelhecimento é um conglomerado complexo de eventos biológicos que mudam a estrutura e a função de
diversas partes do corpo. O impacto do envelhecimento na voz ocorre de modo paralelo ao de outras funções do
corpo.” Com base no trecho anterior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Um idoso com problema de voz não necessariamente apresenta presbifonia, esse é o ponto básico na avaliação do
paciente. O fonoaudiólogo deve procurar estabelecer um esquema de diagnóstico diferencial para não rotulá-lo
como indivíduo presbifônico.
( ) O início da presbifonia, seu desenvolvimento e grau de deterioração vocal dependem de cada indivíduo, de sua
saúde física e psicológica, além de fatores constitucionais e sociais.
( ) A atrofia dos músculos laríngeos intrínsecos resulta numa menor eficiência biomecânica de todo o sistema,
observando-se o aumento na excursão das cartilagens aritenoides e a redução da espessura da prega vocal.
( ) Características vocais pela idade não são específicas do período de senescência, sendo observadas em algumas
doenças neurológicas e quadros prolongados de repouso vocal onde há perda de fibra muscular.
A sequência está correta em
A) V, V, F, V
B) F, V, V, V
C) V, F, V, F
D) F, V, F, V
E) V, V, V, V

09
Em relação à voz na senescência, deve-se observar vários sintomas vocais e fatores associados que podem piorar um
quadro de presbifonia já existente. Acerca das considerações na reabilitação vocal de pacientes idosos, analise.
I. Deve-se considerar as alterações fisiológicas comuns à idade, como a presença de fenda fusiforme ântero-posterior e de
presbiacusia que podem afetar a intensidade vocal, além de observar doenças neurológicas e refluxo gastroesofágico.
II. As questões de ordem emocional não afetam a qualidade vocal no idoso, visto que, na senescência, questões
anatômicas e fisiológicas inerentes ao processo de envelhecimento são as causadoras de alterações vocais.
III. A técnica de emissão em tempo máximo de fonação pode e deve ser utilizada na reabilitação de indivíduos com
presbifonia, bem como alguns exercícios sugeridos para indivíduos com disfonia neurológica.
IV. Considera-se o período de máxima eficiência vocal de 25 a 45 anos de idade; a partir desse período, a voz começa a se
deteriorar, independente do sexo e dos ajustes que o indivíduo desenvolva para compensar a perda da eficiência vocal.
V. As principais queixas apresentadas pelos pacientes idosos referem-se às alterações na frequência fundamental vocal:
voz mais aguda para homens e mais grave para as mulheres, dificuldades de comunicação e diminuição da inteligibilidade de fala.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III, IV e V.
D) I, III e V, apenas.
B) I, II e V, apenas.
E) II, III e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.

10
Em relação à prevenção, encontram-se vários fatores prejudiciais à saúde vocal, como a tríade: fumo/álcool/refluxo.
Ao receber um paciente que apresenta fatores de risco à saúde vocal, deve-se atentar, principalmente, aos sintomas
presentes. Para Jackson, citado por Behlau (2005), as leucoplasias são possíveis condições pré-cancerosas da laringe e
podem, ainda, estar associadas aos fatores citados anteriormente. Analise as afirmativas que corroboram com o
pressuposto.
I. Rigidez de mucosa, tempos de fonação encurtados, áreas esbranquiçadas e de características verrucosas são comumente encontrados nas leucoplasias.
II. O comportamento vocal pode atuar como disparador da formação das lesões leucoplásicas ou agravar o quadro
inicial em casos de indivíduos fumantes.
III. Em indivíduos não fumantes, o comportamento vocal alterado mais a presença de Alteração Estrutural Mínima
(AEM) também podem estar associados ao desenvolvimento das leucoplasias.
IV. A reabilitação, nos casos de origem funcional, deve-se focalizar na redução do atrito nas áreas leucoplásicas, não
devendo ser utilizadas as técnicas vibratórias por comprometer as mucosas das pregas vocais.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
D) I, III e IV, apenas.
B) II e IV, apenas.
E) II, III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas
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As Alterações Estruturais Mínimas da Cobertura das Pregas Vocais (AEMC) manifestam-se pelo aparecimento de
desarranjos histológicos nesta região. É muito importante que o fonoaudiólogo conheça essas alterações, pois são
comuns na clínica fonoaudiológica e, sem um olhar clínico apurado, podem passar despercebidas, comprometendo o
sucesso da reabilitação vocal. Acerca da AEMC, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O esforço vocal pode ser nítido, assim como a associação frequente com a síndrome de tensão músculo-esquelética,
nos casos de sulco vocal.
B) A fonoterapia pós-cirurgia de franjamento tem, como alguns dos objetivos, a redução da frequência fundamental e a
ativação da fonte glótica.
C) As técnicas de manobras musculares do esqueleto laríngeo com pressionamento anterior e vertical para baixo podem
ser úteis em casos de sulco vocal.
D) Os resultados obtidos com a cirurgia, nos casos de sulco vocal, são extremamente animadores, oferecendo melhora
significativa na qualidade vocal do indivíduo.
E) As vasculodisgenesias estão quase sempre relacionadas a outras lesões e não costumam aparecer em indivíduos
normais ou com lesões organofuncionais, como os nódulos.

12
Relacione as principais teorias da produção vocal aos respectivos conceitos.
1. Teoria da corda vibrante.
2. Teoria da palheta.
3. Teoria mioelástica.
4. Teoria neurocronáxica.
5. Teoria aerodinâmica.
6. Teoria mioelástica-aerodinâmica.
7. Teoria impulsional.
8. Teoria muco-ondulatória.
9. Teoria neuroscilatória.
10. Teoria osciloimpedancional ou teoria da resistência negativa.
11. Teoria do caos.
( ) A laringe é um oscilador complexo com amortização reduzida.
( ) A voz é um fenômeno direto da atividade assincrônica do músculo vocal.
( ) A elasticidade dos músculos e a pressão do ar produzem o som.
( ) As cordas musculares vibram pela passagem da corrente de ar.
( ) A laringe é um sistema caótico, não linear e altamente sensível.
( ) Os impulsos nervosos vibram as pregas vocais na mesma frequência do som.
( ) O ar que escapa no afastamento temporário das pregas vocais produz o som.
( ) A mucosa define a vibração das pregas vocais.
( ) A tensão dos tecidos produz os ciclos vibratórios repetidos.
( ) A oscilação relaxada das pregas vocais produz o som.
( ) O processo aerodinâmico produz o som laríngeo.
A sequência está correta em
A) 7, 4, 3, 2, 1, 5, 8, 9, 11, 10, 6
D) 9, 7, 3, 6, 11, 4, 5, 8, 10, 1, 2
B) 10, 9, 6, 1, 11, 4, 2, 8, 3, 7, 5
E) 1, 3, 2, 5, 7, 8, 4, 9, 11, 10, 6
C) 4, 7, 3, 5, 11, 10, 6, 8, 9, 2, 1

13
Para tratamento em voz clínica, o fonoaudiólogo deve estar atualizado e em constante aperfeiçoamento. Acerca dos
exercícios de Trato Vocal Semiocluído (TVSO), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Proporcionam maior projeção vocal, maior amplitude de vibração.
( ) Podem ser utilizados no pós-operatório de laringe com presença de fenda glótica.
( ) Finger Kazoo e exercícios com canudos rígidos são variações de exercícios de TVSO.
( ) Não devem ser usados em casos de hipercinesias laríngeas por favorecer a resistência glótica.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F
B) F, V, V, F
C) V, V, F, V
D) V, V, V, F
E) V, V, V, V
Especialidade: Voz
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Em relação à classificação das disfonias funcionais, segundo Behlau e Pontes (2001), analise.
I. O impacto mais comum de uma inadaptação vocal é uma alteração na qualidade vocal.
II. As assimetrias laríngeas classificam-se em disfonias funcionais secundárias, sendo que as assimetrias funcionais são
mais facilmente compensadas que as assimetrias anatômicas.
III. A disfonia consequente de uma inadaptação anatômica depende do grau da alteração, da atividade profissional
exercida e que se manifesta em qualquer idade.
IV. Não existe uma relação direta entre simetria laríngea e voz normal e entre assimetria laríngea e voz alterada, sendo
a assimetria laríngea, muitas vezes, um achado em exame de indivíduos sem queixa vocal.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e III.
C) I e IV.
D) II e III.
E) III e IV.

15
Sobre a anatomia da laringe e a fisiologia da produção vocal, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O efeito de Bernoulli é um dos principais responsáveis pela função fonatória, sugando as pregas vocais entre si e
produzindo o som laríngeo básico.
B) As cinco camadas que compõem a prega vocal apresentam propriedades mecânicas diferentes entre si, promovendo
a possibilidade de uma expressão vocal muito rica.
C) A intensidade de uma emissão depende do comprimento da prega vocal, de sua tensão e da massa colocada em
vibração. A qualidade vocal depende das modificações realizadas em todo o trato vocal.
D) A zona da membrana basal é uma zona de transição entre o epitélio e a camada superficial da lâmina própria, composta
de proteínas e com função de preservar a aderência da cobertura da prega vocal durante os movimentos da fonação.
E) Os dois principais nervos responsáveis pela inervação da laringe são ramos do nervo vago, a saber: laríngeo superior
(nervo misto: sensório e motor) e laríngeo recorrente (exclusivamente motor e com trajeto distinto entre os lados
direito e esquerdo do corpo).

16
“Um diagnóstico de câncer de laringe pode ser devastador para o paciente e sua família, mas, quando realizado e
tratado precocemente, oferece ao indivíduo condições de boa sobrevida.”
(Behlau e Pontes.)
É importante que o fonoaudiólogo atuante na reabilitação vocal de cirurgias de laringe diferencie os vários tipos de
cirurgias para selecionar adequadamente os exercícios. Sobre esse assunto, analise.
I. O sintoma cardinal do paciente com câncer de laringe é a rouquidão, mas outros sintomas podem estar presentes e
os profissionais que atuam nessa área devem estar atentos, também, à presença de odinofonia com dor reflexa na
orelha ipsilateral, hemoptise ocasional e episódios de dispneias.
II. As laringectomias parciais horizontais são indicadas para tratamento de tumores supraglóticos e, portanto, o
impacto vocal será mínimo e a função esfinctérica da laringe poderá ficar muito comprometida, devendo ser
rapidamente reabilitada. A intervenção fonoaudiológica deve se iniciar no pós-operatório, quando o paciente ainda
estiver com a sonda.
III. Desenvolver a fonação por meio da estimulação das estruturas remanescentes como órgãos vibrantes é um dos
objetivos principais na reabilitação vocal dos pacientes submetidos a laringectomias verticais parciais, podendo ser
empregadas técnicas do método de competência fonatória, como deglutição incompleta sonorizada e técnicas de
vibração.
IV. Manobras de favorecimento da coaptação das pregas vocais, sempre ocluindo o traqueostoma (quando houver),
podem ser realizadas por meio da movimentação forçada de braços associada à emissão de sílabas, provocando
nítido deslocamento vertical da laringe e auxiliando na proteção das vias aéreas inferiores, visto que favorecem,
ainda, a coaptação glótica.
V. Os indivíduos submetidos a laringectomias parciais podem referir falta de ar ao falar. Mas, na verdade, não ocorre
falta de ar, e, sim, escape demasiado de ar provocado pelo aumento do espaço intralaríngeo pós-cirúrgico. Tal
queixa deve ser cuidadosamente analisada quando a falta de ar acontece na respiração silenciosa, pois pode
significar uma estenose pós-cirúrgica ou uma recidiva do tumor.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III, IV e V.
D) I, II, IV e V, apenas.
B) I, III e IV, apenas.
E) II, III, IV e V, apenas.
C) I, III e V, apenas.
Especialidade: Voz
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O trabalho fonoaudiológico com os profissionais da voz difere dos demais, basicamente, quanto à orientação vocal.
Geralmente, esses indivíduos tendem a ser mais cuidadosos e procuram seguir as orientações de maneira mais séria.
Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O aumento na viscosidade do muco é o principal sinal da falta de lubrificação laríngea, comum em profissionais da
voz falada que têm problemas de falta de lubrificação.
( ) O fonoaudiólogo, que atua com os profissionais da voz, deve ter domínio total sobre a anatomia e fisiologia da voz
nas diferentes fases da vida para oferecer um treinamento seguro da voz profissional, pois a resistência vocal, não
necessariamente, mantém-se a mesma ao longo da vida.
( ) A secreção concentrada, esbranquiçada e viscosa na imagem laringoscópica pode formar placas aderentes nas
pregas vocais e serem confundidas com leucoplasias, o que pode ser resolvido aumentando a lubrificação e a
hidratação laríngea.
( ) Na fisiopatologia do refluxo gastroesofágico em profissionais da voz, três aspectos principais merecem atenção:
suporte respiratório, utilizado quando se necessita de grande projeção vocal; estresse; e, maus hábitos alimentares.
A sequência está correta em
A) F, V, V, F
B) V, V, F, V
C) V, V, V, V
D) V, V, V, F
E) F, F, V, V

18
As disartrias hipocinéticas representam alterações no circuito de controle dos gânglios da base e suas conexões
corticais. A principal disartria hipocinética é a doença de Parkinson, uma alteração nigroestrial lenta e progressiva. De
acordo com as premissas atuais de tratamento ao indivíduo com doença de Parkinson, analise.
I. O tratamento considerado mais atual na reabilitação vocal da doença de Parkinson abrange três níveis: mioterapia,
coordenação das estruturas de fala e respiração.
II. Método mastigatório, fala silábica, euritmia e exercícios respiratórios compõem a base atual da reabilitação da
doença de Parkinson.
III. Estimular o fechamento glótico, aumentando a intensidade vocal e o esforço fonatório são os objetivos atuais na
reabilitação vocal dos pacientes com Parkinson.
IV. O tratamento atual focaliza exclusivamente a voz, mesmo com comprometimento da articulação e velocidade da
fala, pois o aumento da intensidade proporciona, automaticamente, uma melhora no padrão articulatório.
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 III.

19
Relacione os correlatos espectrográficos acústicos aos principais parâmetros auditivos.
1. Perturbação da forma da onda, registro dos formantes substituídos por ruído, podendo chegar ao cancelamento
quase total dos harmônicos; imagem de “emburacamento” no traçado de faixa-larga.
2. Nível de energia reduzida no espectro abaixo de 5 Hz, formantes fracos, claros; harmônicos fracos com imagens
hachuradas entre as linhas dos harmônicos.
3. Interrupção abrupta no registro; ausência de traçado; característica de disfonia funcional, como nos quadros de
abuso vocal e nas lesões de massa, como os nódulos.
4. Alteração rítmica repetida, semelhante a ondas, no traçado da frequência fundamental e de seus harmônicos, com
ocorrência média de 5 a 6 ciclos por segundo. Observa-se nas regiões médias do espectro (em casos de espectrogramas
de faixa estreita).
5. Estria vertical composta por barras, com grande energia nos formantes, registro escuro e distribuído nas regiões graves
e médias do espectro, difícil identificação dos ciclos glóticos unitários, característica de voz adaptada.
( ) Qualidade vocal soprosa.
( ) Qualidade vocal rouca.
( ) Quebra de sonoridade.
( ) Registro modal.
( ) Vibrato.
A sequência está correta em
A) 1, 2, 5, 4, 3
B) 2, 1, 3, 5, 4
C) 2, 3, 1, 5, 4
D) 5, 4, 2, 1, 3
E) 4, 2, 1, 3, 5
Especialidade: Voz
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As limitações impostas pelas laringectomias, combinadas a outras modalidades de tratamento, como a radioterapia,
implicam, fisiologicamente, em alterações das funções vitais, como respiração, proteção das vias aéreas inferiores e
da fonação. Considerando as limitações decorrentes do tratamento do câncer de laringe, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Para o restabelecimento da produção vocal nos casos de laringectomias parciais verticais, destacam-se estratégias
que estimulem a ação esfinctérica da laringe, pois a atividade vibratória não pode ser utilizada.
( ) Manobras de deglutição e estimulação sensorial oral, associadas à manipulação da consistência e do volume do
bolo alimentar, fazem parte do processo de reabilitação nas laringectomias parciais horizontais.
( ) Estimular a ação esfinctérica da laringe, além de auxiliar diretamente na produção vocal, também colabora para a
efetividade da função de deglutição e, consequentemente, melhora a função pulmonar, importante na reabilitação
nos casos de laringectomias parciais verticais.
( ) Deglutição incompleta seguida de sonorização (Boone, Mc Farlone, 1988.), tosse com tentativa de emissão de som
vocálico ao final e ataques vocais bruscos associados à técnica de empuxo são exemplos de estratégias que podem
estimular a ação esfinctérica da laringe.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F
B) F, V, V, V
C) V, V, V, V
D) F, F, F, V
E) F, F, V, V

21
Em relação à produção da voz, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Quando uma prega vocal vibra numa frequência de 113,01 Hz, traduz o fato de que, num segundo, ocorrem 113
vibrações, o que requer um perfeito controle do Sistema Nervoso Central (SNC).
B) O número de vibração da mucosa corresponde à frequência fundamental de uma determinada voz. Dessa forma,
quanto mais lentamente os ciclos se reproduzem, mais alta a frequência e mais aguda é a voz.
C) A teoria do caos, apesar de muito usada em fenômenos climáticos, tem sido defendida por alguns autores na análise da
produção da voz, oferecendo um paradigma totalmente diverso na análise da função fonatória.
D) A dificuldade de sustentação da frequência fundamental é bastante significativa, podendo indicar falta de treinamento
vocal, dificuldade auditiva, alterações emocionais ou, até mesmo, primeiras manifestações de doenças neurológicas.
E) Para que o efeito Bernoulli ocorra, é necessário que a musculatura intrínseca da laringe tenha aproximado, consideravelmente, as pregas vocais na linha média. Esse efeito aproxima as mucosas das pregas vocais mais rapidamente do que
as cartilagens aritenoides levam para fechar a glote.

22
A técnica dos sons vibrantes ou de vibração é um excelente recurso para facilitar a emissão normotensa e equilibrada
em ressonância e bastante utilizada nas terapias de voz. Alguns cuidados devem ser tomados para que a técnica seja
realizada corretamente. Em relação à utilização dessa técnica, analise.
I. As técnicas dos sons vibrantes alternados entre surdo e sonoro podem ser utilizadas para a suavização de ataque vocal.
II. Quando o paciente não consegue realizar a vibração da língua e nem a dos lábios, pode-se optar pela vibração do véu
palatino e úvula.
III. A técnica de vibração é uma técnica universal. Um dos objetivos é a mobilização da mucosa, não devendo ser utilizada
em casos de laringites agudas ou resfriados.
IV. O uso de vibração de lábios com língua para fora e relaxada ajuda a liberar a tensão da faringe e tem efeitos evidentes
em cantores que apresentam emissão tensa e constrita.
Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) I e III.

23
Um dos objetivos da técnica de sopro e som agudo é desativar a isometria laríngea, uma condição negativa que
prejudica a fonação. Desativar a isometria laríngea, refere-se a
A) realizar exercícios de fortalecimento do músculo tireoaritenoideo.
B) fortalecer a ação do músculo aritenoideo que está em hipofuncionamento.
C) realizar exercícios de aumento de tensão, favorecendo a coaptação glótica.
D) fortalecer a ação do músculo cricotireoideo que está em hipofuncionamento.
E) desativar a ação do músculo cricoaritenoideo posterior ativo durante todo o proceso de fonação.
Especialidade: Voz
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A avaliação da voz é um importante auxílio na elaboração do plano terapêutico a ser traçado e na seleção dos exercícios
que serão utilizados no processo de reabilitação vocal. O Tempo Máximo de Fonação (TMF) é um dos parâmetros em
que se obtêm de modo mais fácil as medidas respiratórias, podendo ser empregado tanto como um meio de diagnóstico
como também de acompanhamento e evolução de terapia de voz. Sobre o TMF da voz, analise as afirmativas.
I. O teste de vogais sustentadas, em frequência e intensidade habituais, indica a habilidade do sujeito em controlar as
forças aerodinâmicas da corrente pulmonar e mioelástica da laringe.
II. Se o tempo de /Z/ for menor que o de /S/, em mais de três segundos, é sinal de hipercontração das pregas vocais à
fonação.
III. Quando a fricativa medial surda /S/ é emitida, estão sendo avaliados o suporte aéreo pulmonar e a habilidade do
sujeito em controlá-lo.
IV. Os pacientes portadores de disfonia com um distúrbio ao nível das pregas vocais terão, geralmente, tempo de /Z/
normal e de /S/ alterado.
V. A análise do tempo máximo na fala encadeada é obtida através da contagem de números. Fornece dados sobre a
eficiência do indivíduo em controlar a respiração e a fonação. Se o valor for maior do que 4 s da média do tempo das
vogais sustentadas, pode indicar articulação extremamente relaxada, lenta e imprecisa.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) III e V.
E) IV e V.

25
Para avaliar a voz, além da avaliação clínica, deve-se realizar a avaliação acústica, permitindo uma análise mais objetiva
da voz. Sobre a análise espectrográfica acústica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) É a melhor análise para fala encadeada e evidencia os aspectos temporais da emissão e características de coarticulação
dos sons da fala.
( ) Um traço irregular relaciona-se à instabilidade fonatória e vozes disfônicas produzem formantes com faixas muito
largas, o que reduz a inteligibilidade da emissão.
( ) A espectrografia acústica permite a identificação do formante do cantor e a verificação do índice de brilho de uma voz.
( ) A espectrografia acústica mostra a contribuição da fonte do trato vocal, mas não consegue mostrar a contribuição
da ressonância do trato vocal.
A sequência está correta em
A) F, V, V, F
B) V, F, V, F
C) F, V, V, V
D) V, V, V, F
E) V, V, F, F

26
O Programa Mínimo para Condicionamento Vocal Fisiológico inclui exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal
fisiológicos específicos para profissionais da voz. São exercícios selecionados para o aquecimento vocal contemplado
pelo programa em questão, EXCETO:
A) Técnica do som basal.
B) Exercícios respiratórios.
C) Técnica de sons fricativos.
D) Técnica do sopro e som agudo.
E) Mobilização da mucosa através de técnicas de vibração.

27
Por treinamento vocal, entende-se a realização de exercícios selecionados para fixar os ajustes motores necessários à
reestruturação do padrão de fonação alterado. O treinamento vocal é composto pelas seguintes abordagens, EXCETO:
A) O uso de provas terapêuticas na rotina clínica é uma estratégia indireta, servindo de elemento educacional para o
paciente.
B) Dois pacientes com o mesmo diagnóstico médico de nódulo vocal podem apresentar duas avaliações fonoaudiológicas
diferentes.
C) Uma prova terapêutica pode ser considerada positiva quando ocorre maior facilidade de emissão, apesar da
aparente piora na qualidade da voz.
D) As técnicas universais ocupam boa parte das terapias de voz, visto que podem ser aplicadas a quase todos os
pacientes e melhoram globalmente a voz.
E) Saber selecionar técnicas adequadas a cada paciente é o ideal na terapia de voz, já que diversos exercícios treinam,
conjuntamente, vários aspectos, como o caso da técnica dos sons fricativos.
Especialidade: Voz
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Na modalidade profissional da voz cantada, dois aspectos distintos e interligados devem ser abordados: a voz e a
música. O fonoaudiólogo atuante nessa área deve diferenciar os estilos musicais para orientar corretamente o
paciente. Em relação à atuação fonoaudiológica do profissional da voz cantada, analise.
I. Quando o cantor apresenta uma alteração laríngea, o trabalho fonoaudiológico é basicamente o mesmo realizado
com um paciente não cantor.
II. A qualidade vocal excelente é o parâmetro central no cantor erudito, devendo ser única, enquanto a articulação
típica do estilo é o parâmetro central no cantor popular, sendo a qualidade vocal secundária.
III. As chamadas zonas de passagem podem ser mais ou menos aparentes, segundo a habilidade do cantor em mescLar
ajustes entre os diferentes registros vocais, porém, elas sempre existem.
IV. Quanto à técnica respiratória, cabe ao fonoaudiólogo decidir a mais indicada para o paciente, ressaltando que a
movimentação dos ombros prejudica a liberação da caixa torácica.
V. A produção do falsete e as quebras funcionais da zona de passagem apresentam falta de técnica adequada e ajustes
laríngeos fora dos padrões corretos para o canto.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e V.
B) III e IV.
C) III e V.
D) I, II e III.
E) II, IV e V.

29
Behlau e Pontes apresentam as principais abordagens na terapia vocal. A utilização de abordagens terapêuticas
inadequadas é um importante fator limitante dos resultados. Por isso, o fonoaudiólogo deve rever suas abordagens
sempre que os resultados obtidos estiverem aquém do esperado. Para isso, é preciso que o terapeuta tenha domínio
sobre as várias técnicas existentes e considere os objetivos de cada uma. Relacione as técnicas às respectivas
patologias vocais.
1. Técnica de mudança de posição de cabeça com sonorização – plano horizontal.
2. Técnica de fonação inspiratória.
3. Técnica do som basal.
4. Técnica de voz salmodiada.
( ) Um dos objetivos é a quebra do padrão habitual de fala, muito útil para trabalhar a destreza fonoarticulatória,
podendo ser aplicada como aquecimento vocal.
( ) Pode ser usado, entre outras aplicações, em casos de presbifonia e falsete de conversão. Aumenta o componente
oral da ressonância, por isso, pode ser aplicado para diminuir a nasalidade.
( ) Um dos objetivos é o afastamento das pregas vestibulares, além da estimulação de mucosa. Pode ser utilizada em
casos de disfonia psicogênica e muda vocal incompleta.
( ) Pode ser aplicada em disfonias neurológicas, favorece a sobre-excursão da prega vocal sadia e está associada a
sons nasais ou fricativos.
A sequência está correta em
A) 4, 3, 2, 1
B) 3, 4, 2, 1
C) 4, 1, 2, 3
D) 2, 3, 1, 4
E) 1, 2, 3, 4

30
Há várias situações que envolvem o atendimento fonoaudiológico, em microcirurgias laríngeas. O paciente deve ser
encaminhado para fonoterapia no pré-operatório (teoricamente, seria melhor para a reabilitação vocal), mas costuma
ser encaminhado somente após a cirurgia (realidade na prática clínica). Acerca da atuação fonoaudiológica, em casos
de microcirurgia laríngea, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A presença de edema no pós-operatório de microcirurgia laríngea provoca grandes desvios vocais e a terapia de voz
confidencial não é recomendada.
B) O trabalho do fonoaudiólogo pode ser de natureza educacional nos casos em que a cicatrização pós-microcirurgia
ocorre de forma adequada e a voz se recupera sem desvios importantes.
C) Nos quadros de hipofunção laríngea, como, por exemplo, após a remoção de edema de Reinke, o paciente pode
apresentar um quadro de tratopatia funcional e as várias técnicas universais podem ser utilizadas.
D) Dos problemas de natureza orgânica, o que provoca os piores desvios vocais é a presença de rigidez ou a escara
cicatricial no local da remoção cirúrgica. Podem ser utilizadas técnicas de variação de frequências e mudanças posturais.
E) No pós-operatório de qualquer intervenção laríngea, pode-se observar uma discrepância entre a avaliação anatômica
e o resultado funcional obtido, que seria a principal característica a ser considerada numa disfonia de natureza
psicogênica.
Especialidade: Voz
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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.

34
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
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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.

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.
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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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CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS – CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA (CFFa)

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
Na reabilitação vocal das disfonias, o fonoaudiólogo deve conhecer a fisiologia envolvida em cada exercício e ter um
vasto repertório deles. Caso o paciente não consiga realizar um exercício proposto, como a técnica de vibração de língua
que muitos indivíduos não conseguem executar, o terapeuta deve saber qual exercício tem os mesmos objetivos para
substituir aquele que o seu paciente não consegue realizar. O terapeuta também deve ter paciência ao demonstrar o
exercício e perfeição em executá-lo, para que seu paciente não assimile o padrão errado.
Das técnicas relacionadas descreva a técnica de firmeza glótica. Escolha mais duas técnicas, resumindo a fisiologia
envolvida em cada uma delas, a maneira como deve ser executada, ou seja, o procedimento básico para a realização
do exercício, os objetivos de cada técnica escolhida, devendo ser citado no mínimo dois desses objetivos e a sua
aplicação que também deve conter, pelo menos, dois itens.
• Técnica de firmeza glótica (obrigatória);
• Técnica de movimentos corporais associados à emissão de sons facilitadores (dois objetivos);
• Técnicas de sons plosivos;
• Técnicas do sniff;
• Técnica de leitura somente de vogais;
• Técnicas do sopro e som agudo;
• Técnica de estalo de língua associado ao som nasal;
• Técnica dos sons nasais.

QUESTÃO 02
Classifique as fendas glóticas triangulares, descrevendo os principais correlatos fisiopatológicos, os fatores subjacentes,
citando a musculatura envolvida, o tipo de voz decorrente de cada uma e diferenciando resumidamente a fenda
ampulheta da fenda dupla.
Especialidade: Voz
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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.

