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BOA PROVA! 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 
1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS. 
 
2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO DO CARTÃO-

RESPOSTA. 
 
3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE O CARTÃO-RESPOSTA COM 

CANETA DE TINTA PRETA OU AZUL. NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINALÁ-LO. 
 
4) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10 

(DEZ) MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA. 
 
5) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA 

METADE DO TEMPO PREVISTO. 
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01 - À alteração auditiva que acompanha o processo de 
envelhecimento dá-se o nome de 

 
a) presbiacusia. 
b) presbiotalgia. 
c) cocleoacusia. 
d) osteogênese imperfeita. 

 
 
02 - Quando é apresentado um estímulo visual à criança, esta 

tende a procurar a fonte ou a origem do estímulo. Esse 
princípio norteou o desenvolvimento de uma técnica para 
avaliação infantil, que utiliza duas bonecas de vinil iluminadas, 
ou outro estímulo visual iluminado, um dispositivo que controle 
a saída do som e a luz do boneco e um audiômetro 
convencional, com saída para caixa acústica. Trata-se da 
técnica de 

 
a) Boel. 
b) distração. 
c) coordenação. 
d) Suzuki e Ogiba. 

 
 
03 - De acordo com a NR-15, são consideradas atividades ou 

operações insalubres as que se desenvolvem 
 

a) sem a notificação da empresa. 
b) contra a vontade do trabalhador. 
c) sem uso de equipamento de proteção individual. 
d) acima dos limites de tolerância previstos para ruído, calor, 

radiações, agentes químicos e poeiras. 
 
 
04 - Os três grupos em que podem ser classificados os 

mecanismos de condução óssea são: 
 

a) martelo, bigorna e estribo. 
b) primeiro núcleo de associação no modíolo, Órgão de Corti 

e Nervo Vestíbulo-Coclear (VIII par). 

c) transmissão sonora pelo conduto auditivo externo, 
membrana timpânica e cadeia ossicular. 

d) compressão e descompressão do crânio, inércia da cadeia 
ossicular e mecanismo da mandíbula. 

 
 
05 - Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente 

as lacunas abaixo. 
A tabela dos limites de tolerância para ruído contínuo prevê a 
atenuação do tempo de exposição em função do nível de 
ruído em dB(A). Assim, um trabalhador exposto a ruídos de 92 
dB(A) numa seção e de 112 dB(A) na outra, sem utilizar 
protetores auditivos, poderá ficar, durante um dia de jornada, 
no máximo ____ horas na primeira seção e ____ minutos na 
segunda. 

 
a) 2/45 
b) 3/10 
c) 4/20 
d) 5/30 

 
 
06 - A indicação da necessidade de um programa de conservação 

auditiva pode ser julgada por algumas condições simples, 
observadas após a jornada de trabalho. Dentre elas, pode se 
citar 

 
a) sonolência e distração. 
b) zumbido e tonturas rotatórias. 
c) perda temporária na audição, zumbido e ruído na cabeça. 
d) secreção nos ouvidos dos trabalhadores e plenitude 

auricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 - Assinale a alternativa que apresenta provas da 
eletronistagmografia que NÃO são testes especificamente 

vestibulares. 
 

a) Pesquisa do rastreio pendular e nistagmo per-rotatório. 
b) Pesquisa do rastreio pendular e do nistagmo optocinético. 
c) Pesquisa do nistagmo espontâneo e do nistagmo pós-

rotatório. 
d) Pesquisa do nistagmo optocinético e do nistagmo pós-

calórico. 
 
 

08 - A aplicação das medidas do reflexo acústico na identificação 
de patologias do tronco cerebral se baseia na(s) 

 
a) alterações nos receptores vestibulares periféricos. 
b) mudança subjetiva da sensação de um tom puro por um 

ruído. 
c) comparação dos limiares dos reflexos acústicos 

contralateral e ipsilateral. 
d) diminuição do volume da orelha média devido a edema, 

derrame ou neoplasia. 
 
 
09 - No método do Meio-Ganho, para seleção de ganho e resposta 

de freqüência da prótese 
 

a) são incluídas correções para adaptações binaurais e para 
perdas auditivas condutivas. 

b) as fórmulas auditivas são alteradas para modificar o 
ganho, quando a perda auditiva for maior que 65 dB. 

c) a soma dos limiares auditivos das freqüências de 500 a 
4000 Hz, dividida por dois, mais 5 dB por freqüência, 
corresponde à faixa de amplificação da prótese. 

d) o ganho operacional é igual a média aritmética dos limiares 
de audibilidade nas freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz, 
dividida por dois, mais um fator de correção proporcional 
ao diferencial aéreo-ósseo, mais 5 dB. 

 
 
10 - As palavras espondaicas chegam sem esforço ao sistema 

auditivo, pois são muito familiares e facilmente identificáveis 
no limiar da fala ou próximo dele. As propriedades das 
palavras espondaicas têm sido empregadas nos modelos de 
audição dicótica, fornecendo dois dos mais importantes testes 
de audição central. São eles 

 
a) teste de Lombard e teste Stenger. 
b) Logoaudiometria e Tone Decay teste. 
c) teste SSW (palavras alternadas) e teste de fusão binaural. 
d) teste SISI e teste Reger (balanceamento alternado 

monoaural bitonal). 
 
 
11 - Moses classificou determinados parâmetros da voz. Segundo 

ele, PATOS significa 

 
a) a voz estridente exagerada que tem a intenção de chamar 

atenção. 
b) um exibicionismo vocal que pode ser facilmente 

identificável porque é não-fisiológico, não natural. 
c) a expressão vocal de apelo pessoal consciente, mas 

derivado de um sentimento genuíno sem exageros vocais. 
d) a qualidade vocal que revela o modo de ser de uma 

pessoa. É a expressão de impulsos genuínos, inconsciente 
de apelo e rejeição. É o carisma vocal. 

 
 

12 - Os problemas na muda vocal ocorrem 
 

a) igualmente no sexo feminino e masculino. 
b) com maior freqüência no sexo feminino. 
c) com maior freqüência no sexo masculino. 
d) com maior freqüência nos homossexuais. 
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13 - Voz diplofônica é uma 
 

a) voz caracterizada por padrão de altura e intensidade 
repetitivos. É desinteressante, não captura sua atenção e 
compromete a comunicação. 

b) emissão caracterizada por dois sons diferentes. Não 
representa uma condição de desnivelamento de pregas 
vocais, mais sim duas diferentes estruturas, compondo o 
oscilador. 

c) emissão caracterizada por dois sons diferentes. 
Representa uma condição de desnivelamento das pregas 
vocais no plano horizontal ou diferença de tensão, massa 
ou tamanho entre elas. 

d) emissão caracterizada por grande quantidade de ruído e 
pouca energia harmônica. Representa uma condição 
extrema de irregularidade na qualidade vocal, rouquidão, 
aspereza, etc. 

 
 
14 - O exame MAIS moderno e acurado na avaliação funcional do 

laringe denomina-se 
 

a) laringoscopia direta. 
b) laringoscopia indireta. 
c) videofluorlaringoscopia. 
d) videolaringoestroboscopia. 

 
 
15 - Assinale a alternativa que apresenta a alteração estrutural 

mínima que se caracteriza por uma depressão longitudinal da 
prega vocal. 

 
a) Sulco vocal. 
b) Ponte de mucosa. 
c) Vasculodisgenesias. 
d) Microdiafragma laríngeo. 

 
 
16 - A diferença fundamental entre os métodos existentes para 

reabilitação vocal do laringectomizado é a forma de 
 

a) provocar um eructo. 
b) produzir as vogais orais. 
c) introduzir o ar no esôfago. 
d) equilibrar o volume ressonancial. 

 
 
17 - Segundo Edmeé Brandi, a disfonia psicogênica é classificada 

como uma disfonia 
 

a) laringopática. 
b) comportamental. 
c) estrutural primária. 
d) estrutural secundária. 

 
 
18 - A estrutura do laringe é constituída pelas seguintes cartilagens 
 

a) cricóide, tiróide, aritenóides (par) e epiglote. 
b) hióide, tiróide, aritenóides (par) e epiglote. 
c) cricotiróide, hióide, tiróide e aritenóides (par). 
d) cricóide, hióide, tiroaritenóideo, tiróide e epiglote. 

 
 
19 - Assinale a alternativa que indica qual a função dos músculos 

dos lábios angulares. 
 

a) Sorrir e franzir. 
b) Fechar e contrair. 
c) Puxar contra os dentes. 
d) Comprimir as comissuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 - Considerando as regras da voz cantada, marque V para 
verdadeiro e F para falso. 

 
(   ) Nunca respirar pela boca. 
(   ) Gargarejar com uísque antes dos ensaios e 

apresentações. 
(   ) Beber quatro copos de água, quatro horas antes das 

apresentações. 
(   ) Aquecer e desaquecer a voz antes e depois das 

apresentações, respectivamente. 
 

A seqüência correta é 
 

a) F – V – F – V 
b) F – F – V – V 
c) V – F – F – V 
d) V – F – V – F 

 
 
21 - O músculo que deprime transversalmente a língua e a 

traciona para trás é o 
 

a) hioglosso. 
b) estiloglosso. 
c) palatoglosso. 
d) faringoglosso. 

 
 
22 - Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente 

as lacunas abaixo. 
 

A maior incidência de fissuras de lábio e do palato, ocorre na 
raça _________ e no sexo __________ . 

 
a) negra/feminino 
b) branca/feminino 
c) branca/masculino 
d) amarela/masculino 

 
 
23 - A avaliação clínica da insuficiência velofaríngea tem por 

finalidade detectar 
 

a) hipernasalidade, paresias ou paralisia palatina. 
b) hipernasalidade, escape de ar nasal e distúrbios 

articulatórios. 
c) distúrbios respiratórios, hipernasalidade e deficiência 

auditiva. 
d) distúrbios respiratórios, hiponasalidade e alterações 

dentárias. 
 
 
24 - As principais deformidades maxilares são 
 

a) macrogenia e microgenia. 
b) apinhamento e rotações. 
c) protusão e retrusão maxilar. 
d) ectopias e anomalias dentais. 

 
 
25 - Na alimentação do bebê prematuro, são sinais de estresse, 

EXCETO: 

 
a) sono e horário do final da mamada. 
b) escape de lente e variação do tono global. 
c) refluxo nasal, vômitos, tosse e irritabilidade severa. 
d) alteração respiratória e o tempo que permanece sugando. 

 
 
26 - Quando a deglutição se altera existindo risco de aspiração ou 

de subnutrição, ocorre a 
 

a) disartria. 
b) disfagia. 
c) disglossia. 
d) deglutição atípica. 
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27 - As principais causas da dor nas desordens 
temporomandibulares são 

 
a) espasmo muscular e contratura. 
b) cáries e apinhamento dos dentes. 
c) miosite e dificuldade de abertura de boca. 
d) ATM e estruturas orofaciais associadas. 

 
 
28 - O sistema estomatognático é composto por 
 

a) nariz, boca, faringe, esôfago e estômago. 
b) maxilar, mandíbula, língua, faringe, esôfago e estômago. 
c) dentes, língua, lábios, palato duro e mole e laringe. 
d) ossos, dentes, ATM, músculos, sistema vascular e nervoso 

e espaços vazios. 
 
 
29 - O controle da baba em crianças com problemas na região oral 

pode estar relacionado a vários fatores. Assinale a alternativa 
que NÃO contém esses fatores. 

 
a) Dificuldade da coordenação entre a sucção e a deglutição. 
b) Sinusite, rinite, desvio de septo, adenóide e amidalite 

aguda. 
c) Respiração e postura inadequadas dos órgãos fono-

articulatórios e inabilidade motora oral. 
d) Alteração da sensibilidade, afetando o esquema bucal e 

dificultando toda a percepção de quantidade de saliva. 
 
 
30 - Nos casos de câncer de cabeça e pescoço, a atuação 

fonoaudiológica visa não apenas reabilitar os 
comprometimentos estéticos e funcionais, mas também ajudar 
os pacientes a se reintegrarem socialmente. A terapia 
fonoaudiológica no pós-operatório de pacientes com tumores 
de cavidade oral e orofaringe deve basear-se no/na 

 
a) conhecimento exato das estruturas que foram seccionadas 

e o tipo de reconstrução, para reconhecer e aceitar as 
limitações funcionais decorrentes da cirurgia. 

b) observação das paráfrases, neologismos, reduções, 
supressões, estereotipias, agramatismos e desvios 
fonêmicos, durante as produções na emissão oral ou 
gráfica. 

c) observação das relações de comunicação, para o 
desenvolvimento de uma visão crítica sobre os modos de 
pensar, sentir e agir em relação aos outros, ajudando o 
paciente a deixar de colocar-se como sujeito principal da 
cena. 

d) educação do paciente, visando evitar hábitos de apertar os 
dentes e manter tensão muscular nos músculos oro-faciais 
e da mastigação, conscientizando-se da postura de 
ombros, cabeça, mandíbula e língua. 

 
 
31 - Alterações pré-natais e paranatais como toxemia e/ou 

sangramento, fatores socioculturais, baixo peso no 
nascimento, etc. são algumas causas de distúrbios 
psiquiátricos e neurológicos infantis. Dentre os vários 
sintomas que podem gerar confusão no diagnóstico 
diferencial, encontra-se: 

 
a) atividade psicomotora. 
b) funções neurovegetativas. 
c) atividade convulsiva psicomotora. 
d) reflexos voluntários e involuntários. 

 
 
32 - Segundo Myklebust, existem quatro tipos de dislexia. Na mais 

severa delas, a criança percebe os grafemas, mas processa 
uma transformação de significante visual em significante 
auditivo. O significado das palavras e frases não é atingido. 
Essa é a descrição da dislexia 

 
a) visual. 
b) auditiva. 
c) intermodal. 
d) da linguagem interior. 
 
 

33 - Ary, 73 anos, vem apresentando algumas mudanças 
gradativas em seu comportamento. Esquece onde guardou os 
objetos, guarda manteiga dentro do armário de roupas, se 
esquece das pessoas com as quais convive, perde-se na rua 
com facilidade, muda de humor com freqüência, sem 
apresentar distúrbios motores na fala. Esse quadro é 
sugestivo de 

 
a) afasia de Wernicke. 
b) doença de Alzheimer. 
c) doença de Huttington. 
d) doença de Parkinson. 

 
 
34 - Assinale a faixa etária que se aplica, corretamente, ao 

parágrafo abaixo:  
O desenvolvimento da preensão encontra-se de modo palmar 
simples, o polegar torna-se inútil, incapaz de segurar dois 
objetos na mesma mão e, ao mesmo tempo, sem controle 
muscular, sendo a grande aquisição o fato de que a criança 
não segura só o que toca mas o que vê. 

 
a) 0 a 2 meses 
b) 3 a 5 meses 
c) 6 a 8 meses 
d) 9 a 11 meses 

 
 
35 - Dentro do processo de aquisição da linguagem escrita, 

segundo Tfouni, letramento e alfabetização diferem entre si 
pelo fato de que 

 
a) os dois ocorrem socialmente. 
b) ambos ocorrem individualmente. 
c) o primeiro pertence ao âmbito individual, e o segundo ao 

social. 
d) o primeiro pertence ao âmbito social e o segundo ao 

individual. 
 
 
36 - O indivíduo inicia seu aprendizado do uso da linguagem oral 

quando forma um 
 

a) conceito oral. 
b) conceito corporal. 
c) conceito mental interno através da sua experiência. 
d) conceito genérico de sua existência através do exercício 

do balbucio. 
 
 
37 - Uma opção de método terapêutico para tratamento do afásico 

idoso considera que os idosos se interessam pouco por 
conteúdos que não sejam relevantes para sua vida diária. 
Esse tipo de abordagem é chamada 

 
a) global. 
b) pragmática. 
c) anosognósica. 
d) sociocomunicativa. 

 
 
38 - Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para cada afirmativa 

abaixo, relacionando-as à ansiedade dos gagos. 
 

(   ) Ela não se restringe à sua atitude em relação às situações 
de comunicação. 

(   ) Relaciona-se apenas à sua atitude em relação às 
situações de vida diária. 

(   ) Restringe-se à sua atitude em relação às situações de 
comunicação. 

(   ) Não tem relação com sua atitude em relação às situações 
de vida diária. 

 
A seqüência correta é 

 
a) F – F – V – F 
b) V – F – V – F 
c) F – F – F – F 
d) V – V – F – F 
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39 - Dentro do desenvolvimento da linguagem, no caso da criança 
surda profunda, o(s) nível(eis) que estará(ão) afetado(s), no 
processo de input é(são) o(s) de 

 
a) oralização. 
b) sonorização. 
c) memória e fixação. 
d) detecção e percepção. 

 
 
40 - Segundo Luria, a disfunção cerebral pode alterar a 

aprendizagem e o comportamento emocional. Os outros 
fatores, além da má nutrição, que podem causar Distúrbios de 
Aprendizagem são: 

 
a) carência afetiva e falta de estimulação precoce. 
b) limitações lingüísticas e falta de estimulação precoce. 
c) clarificação de campos psicolingüísticos e fracasso escolar. 
d) espelhamento na escrita, alterações biológicas e apoio 

escolar contínuo. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


