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QUESTÃO 1
No que diz respeito à ausculta cervical, é correto afirmar 
que

(A) é o procedimento que permite ouvir os sons 
pulmonares mediante o uso de estetoscópios, 
microfones e acelerômetros.

(B) auxilia na avaliação da fase esofágica da deglutição.
(C) a precisão e o detalhamento das informações 

captadas pela ausculta não dependem do instrumento 
utilizado.

(D) o estetoscópio pediátrico é o mais adaptável ao 
pescoço do paciente traqueostomizado.

(E) a deglutição normal produz um clique e dois sopros 
expiratórios à ausculta.

QUESTÃO 2
Segundo Zorzi (2009), o aspecto da linguagem escrita que 
se revela como o de maior desafio, o de maior 
complexidade para a aprendizagem da ortografia, 
denomina-se

(A) apoio na oralidade.
(B) representações múltiplas.
(C) troca surda/sonora.
(D) omissões.
(E) confusão entre letras parecidas.

QUESTÃO 3
É correto afirmar que um paciente que apresenta redução 
ou ausência do reflexo nauseoso, disfagia por disfunção 
muscular da laringe, regurgitamento nasal de alimentos, 
ressonância nasal e disfonia tem lesão de

(A) núcleo do nervo vago.
(B) nervo faríngeo inferior.
(C) núcleo do nervo glossofaríngeo.
(D) nervo laríngeo mediai.
(E) nervo Trigêmeo.

QUESTÃO 4
De acordo com Darley, Aronson e Brown (1975), sobre a 
classificação das disartrofonias, assinale a opção que 
apresenta o único tipo que não é observado nos Distúrbios 
do Movimento.

(A) Espástico.
(B) Hipocinético.
(C) Flácido.
(D) Atáxico.
(E) Hipercinético.

Segundo Zaliouk (1960), o efeito de um mecanismo 
deficiente de monitoramento de voz em crianças surdas 
leva a uma produção de voz do tipo

(A) gutural, aguda e tensa.
(B) falsete, grave e hipernasal.
(C) bitonal, aguda e tensa. ■
(D) falsete, aguda e tensa.
(E) monótona, grave e hipernasal.

QUESTÃO 6
Sobre a realização da audiometria tonal liminar, durante a 
pesquisa da condução óssea, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) O objetivo principal desse teste é investigar as 
condições de orelha interna.

(B) O vibrador ósseo apresenta limitações mecânicas 
para a transmissão de frequências abaixo de 250 Hz.

(C) É importante evitar a proximidade de estruturas que 
possam amortecer a vibração, como cabelo e hastes 
de óculos.

(D) Mudanças de posição do vibrador na mastoide podem 
provocar mudanças de até 10 dB nas respostas.

(E) A  atenuação interaural sempre estará presente, pois 
as duas cócleas são estimuladas simultaneamente.

QUESTÃO 5

QUESTÃO 7
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
da sentença abaixo.

Na proposição piagetiana, a linguagem é uma função 
cognitiva, que emerge como fruto de uma evolução que se
inicia no período_________________, num processo que,
de forma contínua, supõe dois polos formadores de 
esquemas: o d a ____________ e o d a ______________ .

(A) sensório-motor/ acomodação / assimilação
(B) pré-silábico / manutenção / sintetização
(C) pré-silábico / acomodação / sintetização
(D) simbólico /  perpetuação / assimilação
(E) sensório-motor /  perpetuação / sintetização
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QUESTÃO 8 QUESTÃO 11
Com relação ao distúrbio fonológico, assinale a opção 
correta.

(A) Uma alteração no desenvolvimento fonológico indica 
dificuldades potenciais em diversos níveis, como a 
discriminação de diferenças fonéticas.

(B) Não provoca impacto na articulação e no 
conhecimento internalizado de uma língua.

(C) A  alteração fonética pode afetar o modo pelo qual a 
informação sonora é armazenada e representada no 
léxico mental.

(D) A alteração fonêmica pode refletir na inabilidade para 
articular os sons da fala envolvendo componente 
motor.

(E) Não afeta a produção e/ou a representação mental 
dos sons da fala de determinada (íngua.

QUESTÃO 9
O surgimento de equipamentos capazes de capturar as 
emissões otoacústicas (EOA) aprimorou a prática 
audiológica, fornecendo um potente instrumento não 
invasivo para estudo sobre os mecanismos cocleares. 
Sobre o exame de EOA, assinale a opção correta.

(A) Torna possível, de maneira fácil e não invasiva, o 
exame da modulação aferente dos mecanismos 
cocleares.

(B) Por se tratar de um exame objetivo, não sofre 
interferências de fatores como o ajuste da sonda na 
orelha e o estado com portam ental do paciente.

(C) O procedimento é altamente sensível a patologias de 
orelha média ou externa, o que pode gerar resultados 
falso-negativos.

(D) Por ser uma medida eletroacústica, as OEA 
constituem um teste direto da audição, fornecendo 
informações sobre parte do sistema auditivo,

(E) Possibilita o diagnóstico diferencial entre patologias 
sensoriais e neurais.

QUESTÃO 10
A videoendoscopia da deglutição é um método 
instrumental, utilizado para complementar a avaliação 
fonoaudiológica clínica em pacientes com sinais e 
sintomas de disfagia. Com relação a esse exame pode-se 
afirmar que

(A) não permite avaliar a sensibilidade faríngea e 
laríngea.

(B) possibilita avaliar a dinâmica de todas as fases da 
deglutição.

(C) não possibilita avaliar o funcionamento do esfíncter 
velofaríngeo.

(D) não permite avaliar, o momento exato da deglutição, 
devido à apnéia.

{E) permite mensurar a excursão laríngea em sua 
amplitude máxima.

Com relação à fonoterapia nas paralisias laríngeas,
assinale a opção correta.

(A) O relaxamento da região cervical, geraimente 
prejudicial à qualidade vocal no início do tratamento, 
torna-se necessário em casos de hipercompensação 
funcional.

(B) A frequência fundamental grave auxilia na coaptação 
glótica, nivelando pregas vocais e elevando a laringe.

(C) O posicionamento da cabeça com inclinação posterior 
pode comprometer a adução glótica, por desfavorecer 
a elevação da laringe.

(D) Os exercícios de pushing não são indicados, pois 
pioram o condicionamento muscular e a firmeza 
glótica.

(E) A técnica do “espaguete retido" promove a abdução 
por atividade dos músculos intrínsecos da laringe.

QUESTÃO 12
Considerando-se o trabalho fonoaudiológico vocal em
crianças com fissura palatina, deve-se enfocar, EXCETO:

(A) exercícios de sobrearticulação.
(B) técnica mastigatória ou som basai.
(C) empuxo em fonemas fricativos sonoros.
(D) técnica do bocejo-suspiro.
(E) voz salmodiada.

QUESTÃO 13
Sobre a Discalculia do Desenvolvimento, é correto afirmar
que

(A) está associada a uma hipoperfusão em regiões 
parietais do encéfalo.

(B) caracteriza-se por um desempenho em aritmética 
abaixo do esperado e pode ser explicada por déficits 
sensoriais.

(C) ocorre em crianças com inteligência normal e se 
explica pela falta de acesso ao ensino formal 
adequado.

(D) crianças com Discalculia do Desenvolvimento 
demonstram dificuldades nas habilidades verbais

(E) é decorrente de disfunções nos sistemas 
mnemônicos, atencional e visuoespacial, assim como 
do ensino inadequado.
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São algumas das principais alterações encontradas na 
leitura de escolares com dificuldade de aprendizagem, 
EXCETO

(A) atenção fracionada.
(B) nomeação rápida.
(C) consciência fonológica.
(D) memória de trabalho.
(E) vocabulário expressivo.

QUESTÃO 15
Com relação à aquisição da fala, assinale a opção correta.

(A) Até mais ou menos 2 meses de idade, o bebê 
apresenta o choro como comunicação intencional, 
não verbal, sendo a forma de expressar suas 
necessidades básicas.

(B) Os aspectos motores do desenvolvimento não 
contribuem para a evolução da comunicação e da 
linguagem nos primeiros meses de vida.

(C) Por volta de 12 meses de idade, o sistema fonológico 
amplia-se significativamente, iniciando o uso de 
estruturas silábicas mais complexas, combinando-as 
em frases de 2 ou 3 elementos.

(D) Até aproximadamente o 5o mês de vida, a produção 
vocal ocorre por ato reflexo de vocalizações, o que 
explica os balbucios em bebês surdos.

(E) Ao atingir 18 meses, a criança já produz uma média 
de 50 palavras, faz uso de palavras isoladas de 
contexto familiar e já demonstra compreensão de 
ordens simples.

QUESTÃO 16
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
da setença abaixo.

Dentre os tipos de cirurgias para ressecção de tumor
laríngeo, a laringectomia _____________________ ,
hemilaringectomia, leva ao uso de uma fonte sonora
_____________________ , e o foco da reabilitação nestes
casos é a __________________ .

(A) quase-total /  esofágica / introdução do ar no esôfago
(B) horizontal / glótica /  estabilização da emissão e 

ressonância
(C) parcial vertical /  supraglótica / redução da 

soprosidade
(D) horizontal / supraglótica /  sonorização e o controle da 

oclusão do traqueostoma
(E) parcial vertical /  infraglótica / redução da frequência 

fundamentai

QUESTÃO 14
No que se refere aos aspectos biofísicos da audição, 
sobre a Teoria da forma cônica da cóclea, assinale a 
opção correta.

(A) Nessa estrutura, acontece a transdução do impulso 
nervoso em onda hidráulico-mecânica.

(B) Esse formato cônico, possivelmente, serve como um 
corretor de perdas mecânicas.

(C) A cóclea é topografícamente dividida por frequência, 
os tons graves são captados na base e os agudos, no 
ápice.

(D) A membrana de Reissner permite eliminar qualquer 
diferença de pressão entre as escalas vestibular e 
timpânica.

(E) O helicotrema, também chamado de “bateria” da 
cóclea, é importante para a geração dos potenciais 
intracocleares.

QUESTÃO 18
Recém-nascido com 2 semanas de vida e 
desenvolvimento normal, apresentando respiração ruidosa 
de grau variável, que ocorre tanto em repouso quanto em 
atividade, com sinais de obstrução de vias aéreas 
superiores, estridor inspiratório, que piora durante a 
alimentação. É correto afirmar que o texto acima se refere 
a um bebê com

(A) fissura palatina.
(B) mielomeningocele.
(C) laringomalácia.
(D) anquiloglossia.
(E) micrognatia.

QUESTÃO 19
De acordo com Bianchini {1995), a desproporção 
maxilomandibular em que a língua tende a acomodar-se 
no assoalho da boca, tornando-se hipocontraída e 
simulando uma.macroglossia, cujo padrão de mastigação 
apresenta predomínio de movimentos verticais de 
mandíbula com excessiva participação de dorso da língua 
para amassamento, corresponde

(A) ao retrognatismo.
(B) à mordida aberta anterior.
(C) à sobremordida.
(D) ao prognatismo.
(E) à classe II, 2a divisão.

QUESTÃO 17
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De acordo com Granja (2011), até que idade a criança 
apresenta uma cavidade orai ainda pequena em relação à 
língua, que favorece o ceceio ou, seja, a protrusão da 
língua em fonemas sibilantes?

(A) 4 anos.
(B) 5 anos.
(C) 6 anos.
(D) 7 anos.
(E) 8 anos.

QUESTÃO 21
Crianças que não desenvolvem a linguagem de forma 
esperada chegam aos 5 ou 6 anos de idade com padrões 
atípicos de desenvolvimento e mantêm dificuldades 
significativas com relação à linguagem ao longo da vida, 
principalmente na escolaridade, o que configura um 
quadro típico de

(A) Distúrbio Específico de Linguagem.
(B) perda auditiva.
(C) síndrome do dialeto estrangeiro.
(D) afasia infantil.
(E) lesões neurológicas adquiridas.

QUESTÃO 22
Uma variedade de alterações de fala e de linguagem pode 
surgir em decorrência de uma lesão no Sistema Nervoso 
Central (SNC). A afasia é definida como uma alteração no 
conteúdo, na forma e no uso da linguagem e de seus 
processos cognitivos subjacentes. Sobre essa condição é 
correto afirmar que

(A) na afasia transcortical motora, são marcantes os 
erros encontrados na prova de repetição e a emissão 
mostra-se muito mais prejudicada do que na fala 
espontânea.

(B) a afasia amnèsica é uma afasia não fluente 
caracterizada por alterações semânticas, como as 
parafasias, perífrases e anomias.

(C) na afasia de condução, o paciente é não fluente, 
apresenta muitas parafasias fonêmicas e verbais 
formais e em seu discurso podem aparecer 
hesitações e autocorreções.

(D) a afasia transcortical sensorial é uma afasia não 
fluente caracterizada por parafasias semânticas, 
anomias e circunlóquios.

(E) na afasia de Wernicke, a fala é logorreica, 
jargonafásica, com muitos neologismos, a repetição 
encontra-se bastante prejudicada e a associação com 
anosognosia é muito frequente.

QUESTÃO 20
Com relação aos testes utilizados para avaliar o
processamento auditivo central, assinale a opção correta.

(A) O SSW avalia o subprocesso/habilidade auditiva de 
figura-fundo (separação binaural), utilizando como 
estímulo principal sons não verbais.

(B) O Teste Padrão Duração (TPD) avalia o 
subprocesso/habilidade auditiva de resolução 
temporal, apresentando como estímulo o tom puro.

(C) O RGDT avalia o subprocesso/habilidade auditiva de 
discriminação da frequência sonora, por meio da 
apresentação de ruído branco como estímulo.

(D) O SSI-MCI é um teste monoaural de baixa 
redundância, que avalia o subprocesso/habilidade 
auditiva de figura-fundo para sons verbais, utilizando 
como estímulo principal 25 palavras monossílabas.

(E) O teste de fala com ruído é um teste monoaural de 
baixa redundância, que avalia a habilidade auditiva de 
fechamento, utilizando como ruído competitivo o ruído 
branco.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
A disfagia é uma característica comum nas desordens 
degenerativas. Sintomas iniciais como dificuldade para 
deglutir sólidos, tempo de refeição prolongado e 
necessidade de ingerir porções menores, associados à 
fadiga durante a alimentação, são características 
específicas de que condição?

(A) Esclerose Múltipla.
(B) Síndrome de Guillain-Barré.
(C) Doença de Huntington.
(D) Esclerose Lateral Amiotrófica.
(E) Doença do Neurônio Motor.

QUESTÃO 25
Cada sistema de escrita possui uma característica própria 
que, dependendo da menor unidade linguística codificada 
na unidade básica da escrita, pode ser classificado como

(A) logográfico, silábico e alfabético.
(B) pragmático, semântico e alfabético.
(C) logográfico, semântico e lexical.
(D) silábico, ortográfico e lexical.
(E) ortográfico, pragmático e alfabético.
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Com relação ao diagnóstico diferencial da disfluência 
neurológica, analise as informações abaixo.

I- Repetições, prolongamentos e bloqueios estão restritos 
às sílabas iniciais de palavras grandes e aos 
substantivos.

II- A movimentação secundária, quando presente, 
manifesta-se de forma amena.

III- Há notória ansiedade em relação às rupturas na fala, 
evitando emitir certas palavras e situações de 
comunicação.

IV - O efeito de adaptação na leitura dificilmente será 
observado.

V- A  disfluência permanece mesmo durante a fala 
automática e o canto.

Assinale a opção correta,

(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas II, IV e V  estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas II, III e V  estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas I, IV e V  estão corretas.

QUESTÃO 27
Com relação à localização dos eventos de gagueira em 
adultos, é correto afirmar que as disfluências ocorrem com 
maior freqüência

(A) em palavras-conteúdo.
(B) em palavras de função.
(C) no meio da unidade lexical.
(D) no final da unidade lexical.
(E) em palavras iniciadas por vogais.

QUESTÃO 28
Segundo a classificação dos graus de perda auditiva, 
proposta pela OMS (2014), é correto afirmar que

(A) na criança, a audição é considerada normal quando a 
média entre as frequências 500, 1000, 2000 e 4000 
Hz encontra-se entre 0-15 dB.

(B) indivíduos com perda auditiva leve podem ouvir e
repetir palavras em volume elevado a um metro de 
distância. •

(C) em crianças, classifica-se a perda auditiva como 
moderada quando a média das frequências 250, 500, 
1000 e 2000 Hz encontra-se entre 41-60 dB.

(D) nos casos de perdas auditivas severas, o paciente é 
incapaz de ouvir e entender, mesmo em voz gritada.

(E) a classificação dos graus é calculada pela média 
entre as frequências de 250, 500, 1000 e 2000 Hz.

QUESTÃO 26
No que diz respeito à amplificação sonora em bebês, é
correto afirmar que

(A) o processo de adaptação do aparelho deve
contemplar as mesmas 4 etapas utilizadas com o 
adulto: avaliação, seleção, calibração e validação.

(B) o algoritmo nível de sensação desejado (DSL)
oferece um método sistemático para o ajuste
pediátrico de Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual (AASI) e assegura a audibilidade do tom 
puro amplificado.

(C) a etapa da calibração é fundamental para nos
certificarmos se a programação feita no aparelho gera 
o Nível de Pressão Sonora (NPS) necessário para 
tornar a fala audível e confortável.

(D) o processo de validação corresponde à mensuração 
dos limiares eletrofisiológicos em situações clínicas 
preestabelecidas.

(E) na etapa da avaliação, o diagnóstico audiológico nos 
primeiros meses de vida é baseado em respostas 
eletrofisiológicas por frequência específica, em 
dBrtNA.

QUESTÃO 30
Com relação ao envelhecimento natural, é correto afirmar
que

(A) acarreta modificações heterogêneas nas habilidades 
de comunicação em razão das diferenças individuais 
decorrentes da história de vida.

(B) constitui uma deterioração das habilidades intelecto- 
cognitivas que passam a interferir nas atividades de 
vida diária da pessoa.

(C) consiste na dificuldade de interpretar informações 
contextuais devido a problemas na construção de 
relações interpretativas,

(D) as principais características são os distúrbios no 
conteúdo semântico da linguagem e o déficit no 
raciocínio linguístico.

(E) influencia o comportamento social, a memória, o 
julgamento, a linguagem e as percepções, assim 
como as interações sociais.

QUESTÃO 29
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Paciente do sexo masculino, 34 anos de idade, com 
histórico de exposição a ruído no trabalho, vem 
apresentando zumbido bilateral e dificuldades auditivas 
em situações sociais, quando há ruído competitivo no 
ambiente. Seu exame audiométrico evidencia perda 
auditiva sensorioneural moderada a severa e, durante a 
pesquisa dos reflexos acústicos na imitanciometria, 
observam-se todos os reflexos presentes. Na comparação 
entre os limiares do reflexo acústico contralateral e o limiar 
tonai na mesma frequência, há uma diferença de 40dB. É 
correto afirmar que esse paciente apresenta

(A) Fenômeno de Túlio.
(B) Microfonismo coclear.
(C) Disfunção tubária.
(D) Recrutamento de Metz.
(E) Integração multissensorial.

QUESTÃO 32
Qual síndrome é caracterizada pela falta de sincronia 
entre o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento de 
linguagem, em que os déficits linguísticos são maiores que 
os cognitivos?

(A) Down.
(B) Goldenhar.
(C) Moebius.
(D) Pierre Robin.
(A) Asperger.

QUESTÃO 31
Marque V  (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo,
em relação ao desenvolvimento da linguagem, e assinale,
a seguir, a opção que apresenta a sequência correta.

( ) O processo de aquisição e desenvolvimento da 
linguagem se dá como resultado das interações entre 
a biologia e as experiências do indivíduo no meio.

( ) O significante se refere ao uso funcional da
linguagem, considerado como o responsável pela 
comunicação no meio social.

( ) O significado é constituído pela combinação
hierárquica dos seguintes elementos: fonemas, 
palavras, orações e discurso.

( ) O uso efetivo da linguagem só ocorre com a 
intersecção harmônica dos componentes fonológico, 
semântico-lexical, morfossintático e pragmático.

QUESTÃO 33

(A) (V) (F) (F) (V)
(B) (F) (F) (F) (V)
(0) (F) (V) (F) (V)
(D) (V) (F) (V) (F)
(E) (F) (V) (V) (F)

QUESTÃO 34
Quanto às principais características da apraxia da fala,
assinale a opção correta.

(A) Quando pacientes apráxicos realizam leituras 
repetitivas de um mesmo material, observa-se 
diminuição significante no número de erros 
fonêmicos.

(B) Os erros relacionados ao modo articuiatório são mais 
frequentes do que os relacionados à zona de 
articulação.

(C) Pacientes apráxicos apresentam a faia automática 
relativamente preservada e a fala espontânea 
extremamente prejudicada.

(D) A repetição apresenta-se melhor que a fala 
espontânea, além de o paciente apresentar menor 
latência na realização dessa tarefa.

(E) Consoantes iniciais são melhor articuladas quando 
comparadas às consoantes que se encontram em 
outras posições.

Prova: Amarela CP-CSM-S/2017
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Como se denomina a fenda glótica decorrente de um 
estado de contração intensa da musculatura intrínseca da 
laringe, com predisposição a nódulos?

(A) Triangular anteroposterior.
(8) Triangular médio-posterior.
(C) Triangular fusiforme.
(D) Fusiforme posterior.
(E) Fusiforme anterior.

QUESTÃO 36
Segundo Coleila-Santos (2009), com relação à triagem 
auditiva em crianças, na idade escolar, é correto afirmar 
que

(A) os procedimentos para a triagem devem ser rápidos, 
mas complexos.

(B) deve ser realizada, principalmente, entre 4 e 7 anos, 
com atenção diferenciada para as crianças de 6 anos.

(C) deve priorizar todas as crianças, não somente 
aquelas cujos pais apresentem queixas de alterações 
de fala e/ou dificuldade de aprendizagem.

(D) justifica-se na medida em que um pequeno número 
de crianças em idade escolar falha.

(E) a falha na triagem não é sugestiva de alterações 
periféricas e/ou de alterações nas habilidades 
auditivas.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 37
Entre os procedimentos para a avaliação eletrofisiológica
da audição, está a Resposta Auditiva de Estado Estável
(RAEE). Sobre esse exame assinale a opção correta.

(A) Pode ser utilizado para a avaliação dos níveis 
máximos de resposta da criança, fazendo uso de 
amplificação.

(B) A resposta é obtida apresentando-se um estímulo em 
um ritmo suficientemente lento.

(C) Os principais parâmetros analisados são as 
frequências portadoras e a estimulação de múltiplas 
frequências.

(D) Para atingir uma condição satisfatória de exame a 
criança deve estar em estado de alerta.

(E) Em candidatos ao implante coclear, a RAEE pode 
avaliar a audição remanescente e auxiliar na escolha 
do lado a ser implantado.

Sobre a pesquisa do reflexo acústico na Imitanciometria, 
assinale a opção correta.

(A) O arco reflexo estapédio-coclear é uma atividade 
exercida basicamente pelo corpo caloso.

(B) A única função do reflexo acústico do músculo 
estapédio é a proteção da orelha interna.

(C) O arco reflexo estapédio-coclear depende apenas da 
integridade das vias auditivas de associação.

(D) O estudo da latência do reflexo acústico acrescenta 
informações somente sobre a via auditiva central.

(E) O reflexo acústico pode ser investigado tanto por seu 
limiar quanto pela sua latência.

QUESTÃO 39
Sobre as propriedades contráteis da musculatura 
intrínseca da laringe, quais músculos de contração rápida 
estão envolvidos na proteção das vias aéreas?

(A) TA, IA e CAP
(B) TA, CAL e CAP
(C) TA, CAL e IA
(D) CT, CAP e IA
(E) CT, IA e CAL

QUESTÃO 40
Ainda não se sabe exatamente como e quanto a via 
auditiva periférica e central da criança é afetada pela 
exposição a sons intensos, mas sabe-se que o critério de 
segurança para exposição a níveis de pressão sonora 
elevados (NPSE) deve ser baseado em uma atitude mais 
conservadora quando comparada aos critérios aplicados 
aos adultos. Sobre esse assunto é correto afirmar que

(A) o programa Dangerous Decibels tem como objetivo 
reduzir a incidência de Perda Auditiva Induzida por 
Níveis de Pressão Sonora Elevados (PAINPSE), e de 
zumbido entre adultos e idosos.

(B) ainda não há uma versão do roteiro da atividade 
educativa do Dangerous Decibels traduzida para o 
português.

(C) o uso de protetores auditivos deve ser a primeira 
opção em termos de proteção auditiva.

(D) uma perda auditiva neurossensorial a partir de grau 
severo é suficiente para levar a criança ao fracasso 
acadêmico.

(E) a permanência em UTI Neonatal pode ser 
considerada uma das situações de risco de exposição 
a NPSE para crianças.

QUESTÃO 38
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QUESTÃO 41 QUESTÃO 43
De acordo com a psicogênese da aquisição da escrita, 
adotando o modelo piagetiano que apresenta os estágios 
de pensamento percorridos pela criança até atingir a 
compreensão do sistema de escrita alfabético, 
correlacione as fases de desenvolvimento às suas 
respectivas características e assinale a opção correta.

FASES
I- pré-silábica
II- silábica
III- silábico-alfabética
IV- alfabética

CARACTERÍSTICAS
( ) a criança passa a problematizar a relação entre as 

representações fonológicas e ortográficas da língua.
( ) a criança entende que os elementos devem ser 

escritos em linha (linearidade) e que deve haver 
alguma forma de segmentação entre eles 
(descontinuidade).

( ) em geral, a criança busca atribuir um caráter de 
regularidade às correspondências letra-som.

( ) a criança passa a estabelecer correspondências 
psicométricas de maneira assistemática e 
convencional.

( ) a quantidade de letras varia de acordo com o 
componente sonoro das palavras, e a criança 
representa cada sílaba da palavra por uma letra.

(A) (i) (II) (III) (IV) ( - )
(B) (III) (i) (IV) ( - )  (II)
(C) ( IV ) (111)( - ) (H)(1)
(D) ( ! ! ) ( - ) ( [ )  (Ill) (IV)
(E) ( - )  (IV) (H)(1) (III)

QUESTÃO 42
Quanto ao tratamento dos distúrbios da deglutição, em 
pacientes portadores de Paralisia Cerebral, assinale a 
opção correta.

(A) O padrão variado e não específico de mobilidade e 
reações orais facilita a padronização de técnicas de 
reabilitação.

(B) Em geral, utilizam-se técnicas de estimulação da 
musculatura oral, por meio de manobras diretas ou 
indiretas.

(C) Nos casos em que o quadro neurológico é muito 
grave, para que se tente uma abordagem 
fonoaudiológica efetiva, pode-se lançar mão da 
alimentação exclusiva por via oral.

(D) O trabalho corporal global não é um aspecto relevante 
na reabilitação da disfagia nesses pacientes.

(E) As manobras diretas consistem em mudanças na 
textura, temperatura e volume do alimento.

Coloque F (falso) ou V  (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, 
com relação ao protocolo para solicitação de avaliação 
fonoaudiológica em UTI Neonatal e assinale a opção 
correta. Para que se dê início à transição da alimentação 
para via oral, os seguintes critérios devem ser observados:

{ ) Presença de suporte de ventilação com pressão 
positiva.

( ) Estabilidade clínica determinada pelo neonatologista.
( ) Manutenção estável da saturação de oxigênio e 

frequência cardíaca.
( ) Não aceitação da dieta enteral.
( ) Idade corrigida < ou = 32 semanas para o início da 

via oral.

(A) (V) (F) (V) (F) (F)
(B) (F) (V) (V) (F) (F)
(C) (F) (V) (F) (V) (V)
(D) (F) (F) (V) (V) (F)
(E) (V) (V) (F) (F) (V)

QUESTÃO 44
Com relação à dislexia do desenvolvimento, é correto 
afirmar que

(A) é uma expressão genérica que se refere a um grupo 
heterogêneo de alterações manifestadas por 
dificuldades significativas na aquisição da leitura, 
escrita e habilidades matemáticas.

(B) não depende dos avanços realizados pela criança 
durante o processo de alfabetização, pois existe uma 
importante influência entre consciência fonológica e 
aquisição da escrita.

(C) é uma desordem definida como uma dificuidade de 
realizar a leitura, mesmo com a inteligência dentro 
dos padrões de normalidade, motivação e educação 
adequadas.

(D) é uma parte integrante da habilidade metalinguística e 
está relacionada à habilidade de manipular os 
seguimentos linguísticos e a capacidade de operar 
com rimas, aliteração, sílabas e fonemas.

(E) não depende da existência de perturbação de 
aptidões cognitivas fundamentais, frequentemente de 
origem constitucional.

Prova: Amarela
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Correlacione os indícios de comprometimento neurológico 
na avaliação clínica fonoaudiológica ao seu provável 
significado clínico e, a seguir, assinale a opção correta.

INDÍCIOS

I- Ausência de tosse reflexa
II- Voz muito aguda
III- Voz muito grave
IV- Voz com soprosidade
V- Voz tensa-estrangulada

SIGNIFICADO

{ ) Incapacidade de alongar pregas vocais, geralmente 
por paralisia de laringeos superiores.

( ) Perda do mecanismo esfinctérico da laringe, 
comprometimento laríngeo bilateral.

( ) Predomínio da ação esfinctérica da laringe, 
geralmente por transtorno do neurônio motor superior 

( ) Fenda glótica por falta de coaptação adequada, 
paresia ou paralisia laríngea.

( ) Incapacidade de encurtar as pregas vocais, 
geralmente compensatória à paralisia do recorrente.

(A) (II) (I) (V) (III) (IV)
(B) (III) (I) (V) (IV) (II)
(C) (III) (IV) (I) (V) (II)
(D) (V) (II) (IV) (III) (I)
(E) (II) (IV) (I) (V) (ill)

QUESTÃO 46
Com relação à Síndrome de Guillain-Barré, é correto 

afirmar que

(A) a paralisia bulbar está presente em raros casos.
(B) é um processo inflamatório que acomete o corpo 

celular do neurônio motor superior.
(C) a diplegia facial é um quadro bastante frequente.
(D) apresenta como característica fraqueza muscular 

assimétrica, em direção próximo-distal.
(E) apresenta prognóstico desfavorável, com 

reversibilidade do quadro em raríssimos casos.

QUESTÃO 45
Sobre as abordagens fonoterápicas nas disartrofonias, 
assinale a opção correta.

(A) A estimulação direta, por meio de toques, ou indireta, 
por meio de sopro, sucção e assobio, costumam ser 
eficientes para os casos de hipernasalidade.

(B) São contraindicadas as técnicas de empuxo ou vocal 
fry para pacientes com disfunções velofaríngeas 
associadas a quadros hipercinéticos ou flácidos.

(C) Pode haver uma melhora evidente da qualidade vocal 
tensa-estrangulada quando o indivíduo eleva a 
frequência, leva a cabeça para trás e inicia as 
produções com um volume pulmonar alto.

(D) O tratamento das disartrofonias com hipoadução 
inclui técnicas de relaxamento específico da 
musculatura cervical e dos músculos intrínsecos da 
laringe, evitando os possíveis golpes de glote.

(E) O principal objetivo da fonoterapia em pacientes 
disártricos é a prevenção de pneumonias 
broncoaspirativas.

QUESTÃO 48
Leia o texto a seguir.
De acordo com a classificação de Behlau e Pontes (1995), 
há um tipo de voz em que a configuração laríngea pode 
ser a de um triângulo completo anteroposterior ou 
somente um triângulo posterior, ou até mesmo ser 
observada fenda paralela. A aparente passividade dessa 
configuração representa, na verdade, um ato fonatório 
hipercinético que está associado à constrição 
supraglótica. É correto afirmar que o texto acima se refere 
à voz

(A) pastosa.
(B) áspera.
(C) bitonal.
(D) sussurrada.
(E) trêmula.

QUESTÃO 49
Com relação à avaliação fonoaudiológica das disfagias 
neurogênicas, assinale a opção correta.

(A) A avaliação clínica fonoaudiológica inicia-se pelo 
exame das estruturas orofaríngeas.

(B) Aspectos de fala também devem ser avaliados, pois 
há uma relação entre o grau de disartria e de disfagia.

(C) Na avaliação da voz, a qualidade vocal molhada não 
é um sinal sugestivo de aspiração traqueal.

(D) A avaliação clínica nos fornece todas as informações 
necessárias ao diagnóstico, dispensando sempre a 
realização de exames complementares.

(E) Quando a capacidade para deglutição de saliva está 
preservada, realiza-se apenas a estimulação 
gustativa, não se ofertando alimentos.

QUESTÃO 47

Prova: Amarela
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Segundo Brasolotto (2009), com relação à voz do idoso, é
correto afirmar que

(A) a presbifonia é uma desordem vocal estabelecida por 
uma patologia de base.

(B) o edema e a atrofia de pregas vocais são as duas 
categorias de alterações laríngeas mais frequentes.

(C) a promoção de saúde vocal na terceira idade é 
restrita, uma vez que não há como minimizar os 
efeitos da degradação natural da voz.

(D) é bastante frequente a ocorrência de alterações de 
mucosa das pregas vocais nos quadros de 
presbilaringe,

(E) pode ocorrer diminuição da frequência fundamental 
da voz nos homens e o aumento nas mulheres.

QUESTÃO 50

Prqva: Amarela CP-CSM-S/2017
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TÍTULO :
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

2 6

27

28

29

30



INS1KUCOES GERAIS AO CANDIDATO

2 

3 
4 

5-

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou 
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos Jocais indicados;
O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e nãc 
será prorrogado;
Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo 
20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 iinhas; .
Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se 
retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB; à

1 - fazer uso de banheiro; e
' - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.

Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até 
onde foi solucionada; .

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas; .
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para nãD marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que: 

a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
utilizar-se de qualquer material não autorizado;
desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação; ,
escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; -
cometer ato grave de indisciplina; e •
comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos 
portões.

11 - instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou preta;
bj escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixa: _ .
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d)
e)
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modeto impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias 
(BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na Internet. É proibida a 
utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito. .

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


