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Um paciente do sexo masculino com 54 anos de idade 
após acidente vascular cerebral (AVC), apresentou lesão 
no lóbulo parietal superior e no hemisfério direito. Na 
avaliação fonoaudiológica da linguagem escrita foram 
encontradas alterações no grafismo na escrita espontânea 
e no ditado. Essas informações correspondem à agrafia 
do tipo:

(A) espacial.
(B) pura.
(C) apráxica.
(D) fonológica.
(E) jargonagráfica.

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

Com relação às disfluências, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) As rupturas no fluxo verbal são acontecimentos 
naturais na fala de qualquer falante.

(B) A gagueira é uma entidade nosológica com 
característica unidimensional.

(C) As crianças podem apresentar período de gagueira 
no desenvolvimento da linguagem.

(D) Um atraso ou lentificação na fala pode resultar em 
interrupções.

(E) A gagueira é um distúbio temporal da fala.

QUESTÃO 3

São consideradas tarefas e/ou estratégias de acesso para 
a avaliação das habilidades metalinguísticas:

(A) memória direta de dígitos e manipulação silábica.
(B) identificação de rimas e leitura de palavras.
(C) nomeação de figuras e repetição de pseudopalavras.
(D) aliteração e segmentação silábica e fonêmica.
(E) ritmo e escrita sob ditado de palavras e dígitos.

Quanto ao diagnóstico diferencial da dislexia, da 
dificuldade de aprendizagem, e do distúrbio de 
aprendizagem, é correto afirmar que:

(A) a dislexia do desenvolvimento está relacionada às 
alterações nas habilidades cognitivo-linguísticas e 
pode ser decorrente de condição social, cultural e 
emocional.

(B) o distúrbio de aprendizagem se refere às dificuldades 
com o conteúdo pedagógico além do ambiente físico 
e social da escola.

(C) condições como deficiência mental, sensorial ou 
motora podem resultar em dificuldade de 
aprendizagem.

(D) as manifestações motoras de equilíbrio estático e 
dinâmico, coordenação apendicular e de tronco- 
membro complementam o processo avaliativo do 
distúrbio de aprendizagem.

(E) o distúrbio de aprendizagem refere-se a um grupo 
homogêneo restrito às dificuldades com as 
habilidades de leitura e escrita.

QUESTÃO 5

Indivíduos submetidos à ventilação mecânica, via 
intubação endolaríngea e/ou traqueostomia, costumam 
apresentar disfagias orofaríngeas, podendo acarretar 
alterações dos mais variados graus, EXCETO:

(A) incoordenação entre deglutição e respiração.
(B) retardo do disparo de deglutição.
(C) resíduos na faringe e recessos piriformes.
{D) sensibilização da faringe e laringe.
(E) diminuição da pressão aérea subglótica.

QUESTÃO 6

Assinale a opção que apresenta um distúrbio de 
movimento, tendo início na infância, quase sempre antes 
dos quinze anos de idade, que aparece primeiro nos 
membros inferiores e chega a atingir o segmento cranio
cervical e que pode ocasionar disfagia, disartria e disfonia.

(A) Parkinsonismo.
(B) Doença de Huntington.
(C) Coréia de Sydenham.
(D) Distonia de Oppenheim.
(E) Esclerose Lateral Amiotrófica.

QUESTÃO 4

Prova: Amarela
Fonoaudiologia

CP-CSM-S/2018
Página: 2/10



Assinale a opção que apresenta o teste logoaudiométrico 
básico realizado com simples repetições da mesma sílaba 
sem sentido, dado em dBNA e que deve ser consistente 
com o mellhor limiar de via aérea na região entre 250 e 
4000Hz.

(A) LRF.
(B) IPRF.
(C) LDV.
(D) VUD.
(E) IVOT.

QUESTÃO 8

Pacientes com queimaduras que atingem áreas corporais 
como cabeça, pescoço e tórax podem apresentar 
alterações oromiofuncionais. Sobre a intervenção nesses 
pacientes, é correto afirmar que:

(A) o atendimento fonoaudiológico deve ter início após a 
alta hospitalar, já que as feridas estarão cicatrizadas.

(B) o tratamento médico prioriza a reconstrução estética, 
pois não há como prevenir e minimizar as sequelas 
funcionais.

(C) as manobras compressivas em tecido cicatricial e 
massagens em áreas adjacentes podem ser 
indicadas na fase aguda, ao término da formação do 
tecido de granulação.

(D) a articulação da fala é avaliada de acordo com as 
possibilidades de movimento orofacial, com a 
preocupação voltada às alterações 
fonêmicas/fonológicas.

(E) crianças devem fazer uso de malha de compressão 
de forma contínua, inclusive durante as refeições 
devido aos efeitos do crescimento maxilomandibular.

QUESTÃO 7

QUESTÃO 9

Na reabilitação fonoaudiológica de pacientes submetidos à 
laringectomia total, deve-se evitar a indicação da 
eletrolaringe:

(A) em indivíduos acamados com cirurgias extensas.
(B) em idosos laringectomizados com perdas de audição.
(C) na presença de fibrose esofágica pós radioterapia.
(D) em pacientes com tremores de extremidades.
(E) no período de aprendizado da voz esofágica.

Assinale a opção que apresenta a característica vocal que 
predomina nas laringectomias horizontais supraglóticas.

(A) Pitch diminuído.
(B) Ressonância Cul de Sac.
(C) Rouquidão.
(D) Soprosídade.
(E) Jitter aumentado.

QUESTÃO 11

A Portaria n°19 de 09 de abril de 1998 do Ministério do 
Trabalho, que dispõe sobre a padronização da avaliação 
auditiva em trabalhadores expostos a níveis de pressão 
sonora elevados, aboliu:

(A) a avaliação audiométrica nas frequências de 500, 
1000 e 2000 Hz, visto que a perda auditiva induzida 
por ruído afeta as frequências agudas.

(B) a avaliação da progressão da perda auditiva 
ocupacional com base na série audiométrica.

(C) as avaliações auditivas realizadas no final do turno de 
trabalho e o audiograma de monitoramento anual.

(D) a análise do desencadeamento da perda auditiva 
induzida por ruído utilizando a mudança significativa 
de limiar.

(E) os critérios de classificação das perdas auditivas 
induzidas por níveis de pressão sonora elevados, 
como Fowler e Meriuzzi.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 12

Um dos testes da bateria de avaliação de processamento 
auditivo central, que avalia o processamento temporal, é o 
teste:

(A) de detecção de intervalo aleatório (RGDT).
(B) de fusão binaural (BFT).
(C) pediátrico de inteligibilidade de fala com mensagem 

competitiva (PSI).
(D) de fala no ruído (SNT).
(E) limiar diferencial de mascaramento (MLD).

QUESTÃO 13

Assinale a opção que apresenta uma consequência 
morfológica esperada em indivíduos respiradores orais.

(A) Aumento do espaço transversal da maxila.
(B) Desvio de septo.
(C) Hipertrofia de tonsilas.
(D) Eversão do lábio superior.
(E) Aumento da profundidade do palato.

Prova: Amarela
Fonoaudiologia
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QUESTÃO 14 QUESTÃO 16

A Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) no Brasil é 
recomendada:

(A) às crianças sem indicadores de risco para a 
deficiência auditiva, exceto as prematuras.

(B) para identificar as perdas auditivas cocleares maiores 
ou iguais a 35 dB NA.

(C) com medidas de imitância acústica para descartar 
alterações condutívas comuns em bebês.

(D) com monitoramento audiológico universal por risco de 
início tardio da perda auditiva.

(E) aplicando-se as emissões otoacústicas para 
identificar as perdas retrococleares.

QUESTÃO 15

A presbifonia é uma manifestação fisiológica, e não uma 
doença, que decorre de um processo natural de 
envelhecimento. Acerca desse assunto, é correto afirmar 
que:

(A) indivíduos que utilizam a voz profissionalmente e 
realizam treinamento vocal regular podem acelerar o 
desgaste fisiológico.

(B) as características vocais apresentadas no 
envelhecimento são exclusivas da presbifonia.

(C) não há uma relação direta entre o grau de 
modificação anatômica e a intensidade do desvio 
vocal.

(D) na atrofia muscular laríngea da presbifonia é bastante 
comum a presença de lesões de massa.

(E) os formantes das vogais apresentam-se uniformes e 
há aumento da frequência média do primeiro 
formante.

Prova: Amarela
Fonoaudiologia

A escuta crítica da voz e da fala, bem como a observação 
visual do falante, são recursos indispensáveis para uma 
boa avaliação. Sobre esse assunto, assinale a opção 
correta.

(A) Indivíduos com disfonia de base funcional comumente 
apresentam alterações posturais que predispõem ao 
deslocamento horizontal da caixa torácica na 
respiração.

(B) A movimentação respiratória compatível com o 
padrão costo-diafragmática-abdominal é aquela em 
que se observa a elevação dos ombros e do esterno 
durante as tomadas de ar no processo de fala.

(C) As provas de emissão de vogais sustentadas /a/, i\l e 
/u/ e de fonemas /s/ e /z/ objetivam avaliar a 
capacidade respiratória e o controle inspiratório, tão 
importantes para a fala.

(D) A coordenação pneumofônica adequada ocorre pelo 
controle de saída de ar na fonação sem que haja o 
uso do ar de reserva.

(E) Uma articulação ampia da fala contribui para o 
desequilíbrio da ressonância e das pressões infra e 
supraglóticas, sendo necessário esforço vocal para 
obter uma melhor projeção vocal.

QUESTÃO 17

Entre os dispositivos eletrônicos de amplificação auditiva, 
o Bone-Anchored Hearing Aid (BAHA) é indicado para:

(A) perda auditiva neurossensorial bilateral severa a 
profunda.

(B) perda auditiva bilateral severa com malformações da 
orelha externa e média.

(C) anacusia bilateral.
(D) perda auditiva neurossensorial unilateral de grau leve.
(E) perda auditiva neurossensorial bilateral de grau leve a 

moderado.

QUESTÃO 18

Na avaliação auditiva, o efeito de oclusão é definido como:

(A) uma energia sonora que auxilia na determinação dos 
limiares durante o mascaramento da orelha não 
testada.

(B) a eliminação da resposta da orelha não testada pelo 
ruído mascarante devido à atenuação interaural.

(C) um efeito que pode ocorrer em indivíduos com 
audição normal, perda neurossensorial e perda 
condutiva.

(D) um fenômeno capaz de afetar a percepção do som 
por condução aérea para as frequências agudas.

(E) um aumento da intensidade do som na cóclea não 
testada por condução óssea produzida no meato 
acústico externo.
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Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
da setença abaixo.
O símbolo > é recomendado para notação gráfica no 
audiograma dos limiares de Via Óssea 
__________________  na orelha________________ .

QUESTÃO 19

(A) não mascarada / direita
(B) não mascarada / esquerda
(C) mascarada / direita
(D) mascarada / esquerda
(E) mascarada na fronte / direita

QUESTÃO 2 0

A técnica de vibração sonorizada de língua e lábios pode 
proporcionar:

(A) melhor coaptação glótica.
(B) menor constrição mediana do vestíbulo laríngeo.
(C) maior elevação laríngea e tensão fonatória.
(D) aumento do shimmer e jitter.
(E) piora da soprosidade e aspereza.

QUESTÃO 21

A Síndrome Congênita do vírus Zika (ZIKV) em recém- 
nascidos infectados com o Zika vírus durante a gravidez 
pode causar microcefalia, tecido cerebral reduzido com 
sequelas neurológicas que afetam a visão, audição, 
deficiências do desenvolvimento e epilepsia. A avaliação 
audiológica infantil desses bebês deve ser realizada com 
protocolo de triagem auditiva:

(A) de baixo risco codear com emissões otoacústicas e 
reflexo cócleo-palpebral.

(B) com emissões otoacústicas e sem potencial evocado 
auditivo de tronco encefálico.

(C) de alto risco e acompanhamento mesmo que 
apresentem audição normal.

(D) com monitoramento da via óssea quando o bebê 
completar um ano de idade.

(E) eletrofisioiógica após completar amadurecimento da 
via auditiva central.

Na encefaiopatia crônica infantil não evolutiva (ECINE) na 
infância, as manifestações clínicas podem sofrer 
transformações à medida que a criança cresce, conforme 
os estímulos recebidos durante o tratamento de 
reabilitação. Os casos em que a criança apresenta 
hipotonia, incoordenação estática e cinética, tremores de 
ação, dismetria, faia disártrica e escandida, caracterizam o 
quadro de paralisia cerebral:

(A) atáxica.
(B) espástica.
(C) coreoatetósica.
(D) distônica.
(E) flácida.

QUESTÃO 23

Com relação à classificação das disfagias, segundo as 
fases da deglutição, assinale a opção que apresenta o 
comprometimento na fase preparatória oral, observada 
durante a avaliação por videofluoroscopia.

(A) Perda prematura.
(B) Estase em valécula.
(C) Redução da elevação laríngea.
(D) Redução do contato da língua na faringe.
(E) Deglutições múltiplas.

QUESTÃO 2 4

Dentre as manobras utilizadas na reabilitação do paciente 
disfágico, assinale a opção que apresenta a técnica que 
permite obter melhor movimentação da parede faríngea, 
maior excursão laríngea e abertura do esfíncter esofágico 
superior, por meio da deglutição com a língua entre os 
dentes.

(A) Mendelsohn.
(B) Supersupragiótica.
(C) Masako.
<D) Valsalva.
(E) Lee Silverman.

QUESTÃO 22

Prova: Amarela
Fonoaudiologia
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Assinale a opção que apresenta as características da 
perda auditiva mista, na audiometria tonal liminar, segundo 
Silman e Silverman (1997) in Boéchat et al (2015).

(A) Limiares de Via Óssea no limite normal e Via Aérea £ 
25dB.

(B) Limiares de Via Óssea e Aérea abaixo dos limites de 
normalidade sem gap aéreo ósseo.

(C) Limiares de Via Óssea abaixo do limite normal e de 
Via Aérea no limite de normalidade.

(D) Limiares de Via Óssea com gap aéreo ósseo até 10 
dB.

(E) Limiares de Via Óssea >15dBNA e limiares de Via 
Aérea com gap aéreo ósseo à 15 dB.

QUESTÃO 26

Correlacione as diversas manifestações observadas no 
plano da palavra, parafasias, às respectivas frases 
emitidas pelo paciente no processo avaliativo e, em 
seguida, assinale a opção que apresenta a sequência 
correta.

PARAFASIAS
I- Fonêmica
II- Morfêmica
III- Formal
IV- Verbal
V- Semântica

FRASES
( ) "Os pregos e o marmelo estão na gaveta” 

(martelo>marmelo).
( ) “Aquele homem calçou a blusa vermelha” (sapato> 

blusa).
( ) “Joaquim caiu do vacalo" (cavalo>vacalo).
( ) “O vestido do menino está molhado"

(menina>menino).
( ) “Estava delicioso o chapéu” (bolo> chapéu).

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

QUESTÃO 2 5

Prova: Amarela
Fonoaudiologia

Um paciente foi encaminhado pela Clínica de Neurologia, 
com relato de comprometimento na expressão oral. Na 
avaliação fonoaudiológica, observou-se ocorrência de 
estereotipias, parafasias fonéticas, redução e agramatismo 
na fala espontânea e na repetição, com compreensão 
preservada. É correto afirmar que esse quadro se refere a 
um caso de afasia:

(A) de Broca.
(B) de condução.
(C) de Wemicke.
(D) transcortical sensorial.
(E) anêmica.

QUESTÃO 28

Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, 
com relação aos aspectos do desenvolvimento oromotor e 
disfagia na infância e, a seguir, assinale a opção que 
apresenta a sequência correta.

( ) Crianças que não se alimentam por via oral. no início 
da vida podem aprender a se alimentar com o copo 
ou colher sem nunca ter aprendido a sugar.

( ) Entre dois e três anos de idade, a laringe situa-se em 
posição mais alta no pescoço e tornam-se mais 
evidentes os problemas de aspiração em crianças 
com habilidades oromotoras limítrofes ou com 
disfunções laríngeas.

( ) A incoordenação transitória da deglutição na infância 
ocorre em lactentes portadores de alteração 
anatômica congênita ou adquirida, com melhora 
significativa após correção cirúrgica.

( ) Pode-se considerar disfagia cricofaríngea na criança, 
quando ocorre uma disfunção do esfíncter esofágico 
superior (ESS), diagnosticada por presença de 
hipocontratilidade faríngea ou acalasia cricofaríngea.

( ) As dificuldades de alimentação no período neonatal, 
em que há falhas em iniciar a sucção nutritiva ou que 
a sucção e deglutição são débeis, podem ser um 
indicativo de possível manifestação de uma doença 
sistêmica ou alteração anatômica.

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

QUESTÃO 27
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A interface “saúde coletiva e fonoaudiologia" produz 
informações epidemiológicas acerca dos distúrbios da 
comunicação humana e possui os seguintes objetivos, 
EXCETO:

(A) registrar e analisar a eficiência e efetividade das 
ações prestadas para decisões de gestão.

(B) estudos de validação para verificar a acurácia de 
instrumentos alternativos em comparação com o 
padrão ouro.

(C) identificar grupos mais vulneráveis a fatores de risco 
pela observação de variações de características 
como idade e sexo.

(D) mensurar o impacto de intervenções e programas 
para avaliação e monitoramento das ações e 
serviços.

(E) avaliação clinica de alto grau de precisão e custo 
para uso em larga escala na população.

QUESTÃO 30

O processo de deglutição é um mecanismo 
anatomofisiológico complexo que exerce a função de 
transportar o bolo de forma segura da cavidade oral para o 
estômago. No preparo do alimento na cavidade oral, o 
músculo responsável pela elevação do osso hioide é o:

(A) digástrico.
(B) pterigoideo mediai.
(C) pterigoideo lateral.
(D) temporal.
(E) masseter.

QUESTÃO 31

O zumbido é uma das queixas mais frequentes na 
audiologia clínica. Sendo assim, assinale a opção que 
apresenta o que se deve incluir na avaliação audiológica 
avançada do indivíduo com zumbido.

(A) Mascaramento.
(B) Estímulo contínuo.
(C) Teste de prótese auditiva.
(D) Processamento auditivo.
(E) Potencial auditivo evocado do tronco encefálico.

QUESTÃO 29

Assinale a opção que apresenta um critério impeditivo 
para a intervenção fonoaudiológica na UTI Neonatal, cujo 
objetivo é iniciar a transição alimentar para via oral.

(A) Estabilidade clínica determinada pelo neonatologista.
(B) Presença de suporte de ventilação com pressão 

positiva.
(C) Aceitação da dieta enteral.
(D) Idade corrigida maior ou igual a 32 semanas.
(E) Manutenção estável dos padrões cardiorrespiratórios.

QUESTÃO 33

Um paciente de 35 anos, sexo feminino, comparece à 
avaliação fonoaudiológica com queixa de dificuldade para 
emitir sons agudos e disfagia, após tiroidectomia. Assinale 
a opção que apresenta o segmento de inervação 
responsável pela, sensibilidade laríngea e ativação do 
músculo cricotireoideo.

(A) Laríngeo superior.
<B) Laríngeo inferior.
(C) Plexo faríngeo.
(D) Recorrente.
(E) Junção mioneural.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

Alteração na faia de crianças, com consoantes iniciais 
menos articuladas do que aquelas em outras posições, 
performance na fala espontânea prejudicada, dificuldade 
no posicionamento da musculatura, gravidade variável, 
causada por lesão cerebral, sem fraqueza ou lentidão dos 
músculos nos movimentos automáticos, são 
características do quadro de:

(A) distúrbio específico de linguagem.
(B) apraxia.
(C) disartria.
(D) transtorno fonoiógico.
(E) atraso de linguagem.

Prova: Amarela
Fonoaudiologia

CP-CSM-S/2018
Página: 7/10



Correlacione a localização do tumor na região de cabeça e 
pescoço às consequências na comunicação e, assinale a 
opção que apresenta a sequência correta.

LOCALIZAÇÃO
I- Rinofaringe
II- Maxila
III- Mandibula
IV- Lábios
V- Soalho da boca

CONSEQUÊNCIAS
( ) Alteração ressonantal, voz hipernasal e pastosa.
( ) Trismo, fala imprecisa, travada.
( ) Dificuldade ou distorção de sons labiais e das vogais 

arredondadas.
( ) Alterações nos fonemas com ponto articulatório no 

palato, voz hipernasal.
{ ) Dificuldade ou distorção nos sons linguodentais.

(A) (I) (III) (IV) (II) (V)
(B) (V) (II) (III) (IV) (1)
(C) (II) (IV) (I) (V) (III)
(D) (I) (H) (III) (IV) (V)
(E) (II) (III) (V) (I) (IV)

QUESTÃO 36

Demência de curso progressivo, com alucinações visuais 
precoces que podem preceder alterações cognitivas; com 
parkinsonismo associado, caracterizado por bradicinesia e 
rigidez plástica, além de marcada flutuação das alterações 
cognitivas e comportamentais, são alterações clínicas 
compatíveis com a:

(A) demência frontotemporal.
(B) doença de Alzheimer.
(C) demência com corpos de Lewy.
(D) demência vascular.
(E) demência parietotemporal.

QUESTÃO 35

Correlacione a topologia da lesão ao tipo de disartria e, em 
seguida, assinale a opção correta.

TOPOLOGIA
I- Neurônio motor superior
II- Neurônio motor inferior
III- Sistema extrapiramidal com rigidez
IV- Sistema extrapiramidal com movimentos involuntários
V- Cerebeio

TIPO
( ) Hipocinética.
( ) Espástica.
( ) Hipercin ética.
( ) Flácida.
( ) Atáxica.

(A) (V) (III) (IV) (I) (II)
(B) (111) (I) (IV) (II) (V)
(C) (III) (IV) (I) (II) (V)
(D) (IV) (I) (V) (111) (II)
(E) (V) (111) (I) (I!) (IV)

QUESTÃO 38

Assinale a opção que apresenta a condição ideal para 
realizar o treino de via oral no paciente traqueostomizado.

(A) Utilizando cânula plástica.
(B) Mantendo o Cuff insuflado.
(C) Presença de secreção espessa e difícil de expectorar.
(D) Dependente de ventilação mecânica.
(E) Permanecendo com a cânula da traqueostomía 

fechada.

QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

Assinale a opção que apresenta o nervo cuja raiz motora 
transita dentro da glândula parótida, após deixar o forame 
estilomastoideo divide-se em diversos ramos, suprindo o 
músculo estilo-hioideo e o ventre posterior do músculo 
digástrico.

(A) Hipoglosso.
(B) Facial.
(C) Trigêmio.
(D) Vestíbulo coclear.
(E) Glossofaríngeo,

Prova: Amarela
Fonoaudiologia

CP-CSM-S/2018
Página: 8/10



Emilia Ferreiro et al. (In: Queiroga et ai, 2015) descrevem 
as etapas da aquisição da linguagem escrita. Assinale a 
opção que apresenta corretamente essas etapas.

(A) Pré-silábica, silábica, silábico- alfabética e alfabética.
(B) Pré-linguística, linguística, metalinguística e sintática.
(C) Pré-operacional, operações complexas, vocabular e 

textual,
(D) Pré-simbólica, simbólica, logográfica e vocabular.
(E) Pré-linguística, metafonológica, alfabética e silábica.

QUESTÃO 41

A criança com atraso de linguagem apresenta:

(A) cronologia do desenvolvimento lentificada.
(B) aquisição de comportamentos incomuns à 

comunicação.
(C) desvio no processo do desenvolvimento infantil com 

uso de ecolalia.
(D) padrão restrito e repetitivo de comportamento.
(E) expressão verbal superior à compreensão.

QUESTÃO 42

Sobre a Síndrome de Guillain-Barré, é correto afirmar que:

(A) possui prognóstico reservado, quadro irreversível.
(B) apresenta fraqueza muscular assimétrica, lentamente 

progressiva.
(C) é caracterizada pela presença de sintomas flutuantes.
(D) é doença inflamatória desmielinizante das raízes e 

nervos periféricos.
(E) acomete o neurônio motor superior.

QUESTÃO 43

Em relação aos quadros de autismo, autismo de alto 
funcionamento e síndrome de Asperger é correto afirmar 
que:

(A) a hiperlexia está presente no autismo de alto 
funcionamento.

(B) a exploração não funcional e perseverativa de objetos 
é mais acentuada no autismo.

(C) extremo isolamento e ignorância às pistas ambientais 
são típicos na síndrome de Asperger.

(D) fala pedante com uso de palavras incomuns à idade e 
ao nível de desenvolvimento são marcantes no 
autismo de alto funcionamento.

(E) preservação de rotinas e comportamento ritualístico 
são características da síndrome de Asperger.

QUESTÃO 40

Na avaliação oromiofuncional das desproporções 
maxilomandibulares, a função que se destaca como 
fundamental para um prognóstico adequado e sucesso no 
tratamento é a:

(A) fonatória.
(B) deglutitória.
(C) mastigatória.
(D) velofaríngea.
(E) respiratória.

QUESTÃO 45

Assinale a opção que apresenta o músculo intrínseco da 
laringe, responsável peia adução da glote posterior.

(A) Cricoaritenoideo lateral.
(B) Cricoaritenoideo posterior.
(C) Tireohioideo.
(D) Aritenoideo.
(E) Cricotireoideo.

QUESTÃO 46

Com relação ao atendimento fonoaudiológico na Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI), é correto afirmar que:

(A) em pacientes com instabilidade clínica, a alimentação 
por via oral é recomendada e deve-se priorizar a 
avaliação com dietas pastosas, a fim de propiciar a 
recuperação nutricional e hídrica.

(B) a traqueostomia é um fator que maximiza a deglutição 
segura, uma vez que possibilita a proteção e a 
manutenção das vias aéreas, além de permitir melhor 
coordenação e mobilidade laríngea.

(C) a higienização oral é um dos pré-requisitos mais 
importantes do programa de reabilitação da disfagia 
orofaríngea, cuja execução compete exclusivamente 
ao fonoaudiólogo assistente da equipe.

(D) nos pacientes submetidos à intubação orotraqueal por 
mais de 24h, deve-se priorizar a indicação da 
avaliação clínica fonoaudiológica precoce, ou seja, 
antes de completar 24h da extubação.

(E) o treinamento muscular respiratório (TMR), que se 
baseia na imposição de cargas respiratórias, contribui 
para a melhora da biomecânica da deglutição, com 
diminuição inclusive da ocorrência da aspiração.

QUESTÃO 44

Prova: Amarela
Fonoaudiologia

CP-CSM-S/2018
Página: 9/10



Assinale a opção que apresenta a técnica fonoaudiológica 
utilizada para afastar as estruturas do vestíbulo laríngeo, 
principalmente as pregas vestibulares, e que consiste em 
aspirar rapidamente o ar pelo nariz em inspirações curtas 
e repetidas.

(A) Messa di voce.
(B) Inspiração fonatória.
(C) Sniff.
(D) Sopro inspiratório.
(E) Fonação vestibular,

QUESTÃO 48

Na paralisia facial periférica, a lesão do nervo facial pode 
ser avaliada pelo exame de:

(A)
<B)
<C)
(D)
(E)

QUESTÃO 49

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
da sentença abaixo:

De acordo com a Classificação de Angle (1987), o padrão 
dentário orienta-se pelo relacionamento antero-posterior
da maxila e mandíbula, sendo a _______________ a má
oclusão que se caracteriza por apresentar 
_______________  e conformação facial

QUESTÃO 47

(A) Classe I /  mordida cruzada posterior / curta
(B) Classe II divisão 1 / sobressaliência aumentada/ longa
(C) Classe II divisão 2 /  sobremordida /  longa
(D) Classe III / mordida cruzada anterior / curta
(E) Classe III / sobressaliência aumentada / longa

Uma criança do sexo feminino com nove anos de idade, 
atriz mirim, comparece à avaliação fonoaudiológica 
apresentando queixas relatadas pela mãe de rouquidão 
com piora da voz após o uso vocal, Na anamnese, a mãe 
relata que a criança grita muito e fala em intensidade 
elevada. O exame otorrinolaringológico evidenciou sinais 
de refluxo gastroesofágico e presença de lesão de massa 
nas pregas vocais. No caso descrito, a abordagem 
fonoaudiológica deve enfatizar:

(A) a indicação de alimentos para evitar piora do refluxo.
(B) a repetição sistemática de técnicas tradicionais,
(C) a remissão da lesão e modificação dos ajustes 

musculares.
(D) o repouso vocal regular.
(E) orientações à família para reavaliação 

otorrinolaringológica.

QUESTÃO 50

audiometria tonal liminar, 
pesquisa do reflexo acústico. ' 
otoemissões acústicas, 
processamento auditivo, 
potencial auditivo de tronco cerebral.

Prova: Amarela
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INSTRUÇÕES GERAIS AQ CANDIDATO

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 locais indicados;

2 - 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 não
será prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - 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 linhas; J
5 - 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; J

- 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 não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida); '*'N-
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas; . .. v
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;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação; ‘
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) 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;
b) 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 circulo 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 foíha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

Diretoria de 
Ensino da Marinha

* |M$o rasura «sta folha.
■ Náo rabia q u * nas Araa* da raspo atas.
* Faça marcas sólidas nos circulas.
* NftQ u i* ca natas qua barren! a papal.
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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 modelo 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
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