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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 
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B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 

6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16- Disfonia é uma expressão médica que significa alteração na 

produção da voz. No que se refere à Disfonia é incorreto 

afirmar que:  

 

A. Tal dificuldade pode se manifestar através de uma série 

de alterações, como: esforço à emissão, dificuldade em 

manter a voz, variação na qualidade vocal, cansaço ao 

falar, variações de frequência fundamental habitual ou na 

intensidade, rouquidão, falta de volume e projeção, perda 

da eficiência vocal e pouca resistência ao falar, entre 

outras. 

B. O som emitido depende de vários fatores como sexo, 

idade, inervação, tônus muscular, qualidade da mucosa e 

ligamentos e aporte sanguíneo. 

C. Esse impedimento pode estar relacionado com a altura, a 

intensidade e/ou a qualidade da voz. Pode ser ocasionada 

por uma disfunção orgânica, abuso vocal ou uso incorreto 

da voz, alterações psicoemocionais ou também por falta 

de higiene vocal.  

D. A ausência total da voz recebe o nome da cacofonia. 

E. Ao avaliar o sujeito disfônico, o fonoaudiólogo dever 

ficar atento aos fatores causais, seja as manifestações ou 

os hábitos inadequados.  

  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Voz
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17- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa sobre 

Pólipos.  

 

(   )  Os pólipos são inflamações decorrentes de traumas em 

camadas mais profundas da lâmina própria da laringe, de 

aparência vascularizada. 

(   )  O tratamento é exclusivamente medicamentoso.  

(   )  As causas podem ser: abuso da voz ou agentes irritantes, 

alergias, infecções agudas, etc. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F  

B. V – V – V  

C. V – F – V  

D. F – F – V  

E. V – F – F  

 

18- Em relação aos Edemas das pregas (cordas) vocais, assinale 

a alternativa incorreta.  

 

A. Os edemas relacionam-se com o uso da voz. 

Normalmente são localizados e agudos. 

B. O tratamento é cirúrgico.  

C. Os edemas generalizados e bilaterais representam a 

laringite crônica, denominada Edema de Reinke. 

D. É encontrado em pessoas expostas a fatores irritantes 

externos, especialmente o tabagismo (fumo) e o elitismo, 

sendo o mais importante fator associado ao uso excessivo 

e abusivo da voz. 

E. Quando discretos, os edemas podem ser tratados com 

medicamentos e fonoterapia, assegurando-se a 

eliminação de seu fator causal; quando volumosos, 

necessitam de remoção cirúrgica, seguida de reabilitação 

fonoaudiológica. 

 

19- Julgue os itens a seguir sobre Laringite crônica.  

 

I. Os sintomas são: rouquidão e tosse, com sensação de 

corpo estranho na garganta, aumento de secreção, 

pigarro e, ocasionalmente, dor de garganta. 

II. O tratamento envolve a eliminação dos fatores que 

provocam a irritação da laringe (exposição a produtos 

químicos e tóxicos, nível elevado de ruídos, maus 

hábitos alimentares, refluxo alimentar devido a 

gorduras, pigarro crônico, etc.), além da promoção de 

hábitos que melhoram a higiene vocal, evitando os 

abusos da voz. 

III. Geralmente tem causas infecciosas, a presença de 

coriza, espirros, dores no corpo e febre e facilita o 

diagnóstico. A evolução é rápida. Não apresenta 

complicações graves.  

 

A. Apenas o item I está correto.  

B. Apenas o item II está correto.  

C. Apenas o item III está correto.  

D. Apenas os itens I e II estão corretos.  

E. I, II e III estão corretos.  

 

 

 

20- Assinale a alternativa incorreta sobre Audiologia.  

 

A. A audiologia é um ramo da fonoaudiologia que 

estuda a audição e os sons. O sistema auditivo nos 

permite monitorar os eventos ambientais, além de 

processar eventos acústicos que nos fornecem 

informações como a fala, a comunicação de forma 

geral e o processamento do pensamento.  

B. O som ocorre em meio elástico, propagando em 

formas de ondas ou oscilações mecânicas, 

longitudinais e tridimensionais. 

C. O som pode se propagar em vários meios: sólido, 

líquido, gasoso ou na luz.  

D. A elasticidade do meio não irá contribuir para que o 

som seja transmitido de maneira mais fácil e rápida 

ou de maneira mais difícil e devagar.  

E. A velocidade do som no ar é definida como o 

resultado do deslocamento das moléculas de ar em 

determinado intervalo de tempo.  

 

21- Consistem em causas da deficiência auditiva em crianças, 

exceto:  

 

A. Desordens genéticas ou de ordem hereditária. 

B. Causas relacionadas ao fator RH. 

C. A quantidade de irmãos mais velhos. 

D. Causas relacionadas com a consanguinidade. 

E. Algumas doenças infectocontagiosas, como a rubéola. 

 

22- Essa deficiência acontece quando o ouvido externo ou 

médio sofre uma lesão ou não funciona normalmente. Logo, os 

sons não são passados ao ouvido interno. Em caso de disfunção 

temporária, é possível cuidar da deficiência com cirurgia ou 

medicação. 

 

A. Deficiência auditiva neurossensorial. 

B. Deficiência auditiva condutiva. 

C. Deficiência auditiva mista. 

D. Deficiência auditiva parcial. 

E. Deficiência auditiva orbitrária.   

  

23- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa sobre 

Desvio Fonológico.  

 

(   )  A aquisição fonológica normal é caracterizada por 

produções governadas por processos fonológicos 

considerados simplificações realizadas pela criança, 

visando facilitar aspectos complexos da fala dos 

adultos.  

(   )  Quando os processos fonológicos naturais não são 

suprimidos até os 4 anos de idade, essas crianças são 

classificadas como portadoras de desvio fonológico.  

(   )  A aquisição fonológica de um sistema linguístico é 

estabelecida assim que a criança nasce e começa a 

ouvir adultos falando.   

(   )  O desvio fonológico é caracterizado por alterações que 

ocorrem na fala da criança, em que esta realizará uma 

produção inadequada dos fonemas, bem como o uso 

inadequado das regras fonológicas da língua.  
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A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – V – V  

B. V – V – V – F  

C. V – V – F – V  

D. F – V – F – V  

E. V – F – V – F  

 

24- Caracteriza-se pela representação mental das menores 

unidades constituintes da fala, ou seja, os sons que compõem as 

palavras.  

 

A. Consicência fonológica  

B. Preparação fonológica  

C. Força fonológica  

D. Lesão fonológica  

E. Intervenção fonológica  

 

25- A criança irá separar as palavras faladas pelo pesquisador 

em fonemas correspondentes.  

 

A. Síntese fonêmica  

B. Identidade fonêmica 

C. Manipulação silábica  

D. Rima 

E. Segmentação fonêmica  

 

26- Aliteração é:  

 

A. Consiste na repetição de consoantes como recurso para 

intensificação do ritmo ou como efeito sonoro 

significativo.  

B. A criança julga, inicialmente, quais palavras terminam 

com o mesmo som.  

C. A criança é solicitada a unir sílabas faladas pelo 

pesquisador e informar qual a palavra formada.  

D. A criança irá adicionar e subtrair sílabas das palavras e 

dizer qual a nova palavra.  

E. A criança é solicitada a realizar a inversão das sílabas, 

informando qual a nova palavra.   

  

27- Assinale a alternativa incorreta sobre Distúrbios de 

Linguagem.  

 

A. As etiologias das alterações da linguagem e da fala 

podem envolver aspectos genéticos, degenerativos, 

lesionais, exceto  ambientais e emocionais.  

B. Crianças com distúrbios no desenvolvimento da fala e 

da linguagem podem apresentar fala ininteligível (troca 

de sons na fala), dificuldades na elaboração de frases, 

dificuldades na elaboração oral (dificuldade para relatar 

fatos, histórias), podem apresentar um vocabulário 

pobre, déficits de memória, etc.  

C. Existem diferentes tipos de Transtornos de Linguagem, 

embora seja frequente a presença de comorbidades, 

tanto entre si, como entre transtornos psicológicos.  

D. Muitas crianças que apresentam atrasos na aquisição da 

linguagem, possuem dificuldades de leitura e escrita, e 

também problemas nos relacionamentos interpessoais, 

que levam respectivamente, a um rendimento escolar 

deficiente e a possíveis transtornos da esfera emocional 

e de comportamento. 

E. Embora a criança que apresenta algum quadro de 

Transtorno de Linguagem seja capaz de se comunicar 

melhor em situações que lhe sejam familiares, o 

comprometimento da linguagem existe em qualquer 

situação. 

 

28- Normalmente até os 6 anos de idade, a maioria dos sons da 

fala já está adquirida. Ocorre quando a aquisição dos sons da 

fala pala criança está atrasada ou desviada.  

 

A. Dislalia 

B. Disfonia 

C. Afasia  

D. Síndrome de Down  

E. Síndrome de Epstein  

 

29- É conhecida pela dificuldade em manter a fluência da 

expressão verbal, é um transtorno de fluência da palavra, que se 

caracteriza por uma expressão verbal interrompida em seu 

ritmo, de maneira mais ou menos brusca.  

 

A. Dislalia 

B. Disfonia 

C. Disfemia  

D. Afasia  

E. Síndrome de Epstein  

 

30- Com relação à Fisiologia da Deglutição, assinale a 

alternativa incorreta.  

 

A. As estruturas duras são os ossos: hióide, esfenóide, 

mandíbula e vértebras cervicais. Os músculos e outros 

tecidos importantes são: a orofaringe, músculos 

constritores faríngeos, palato mole, língua - 

genioglosso, hioglosso e estiloglosso, epiglote, 

esôfago, cartilagens cricóide e tireóide, e os músculos 

do pescoço.  

B. A faringe é dividida em três áreas anatômicas, 

nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. 

C. A base da língua e a laringe sobem durante os 4 

primeiros anos de vida. 

D. A nasofaringe é uma estrutura como uma caixa 

localizada na base do crânio. 

E. A nasofaringe comunica-se com a cavidade nasal 

através das aberturas nasais posteriores.  

 

31- A faringe de um adulto se estende desde a base do crânio 

até o nível da sexta vértebra cervical. Seu tamanho é de cerca 

de:  

 

A. 3 cm 

B. 5 cm 

C. 8 cm 

D. 12cm 

E. 18 cm  
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32- É um espaço em forma de cunha entre a base da língua e a 

epiglote. 

 

A. Valécula 

B. Cilindroma 

C. Cápsula mandibular 

D. Cartilagem de Belchier  

E. Alveolite  

 

33- Sobre a Fase Esofágica da Deglutição, julgue os itens a 

seguir: 

 

I. Refere-se à passagem do bolo alimentar através 

do esôfago para o estômago.  

II. É uma fase inconsciente e involuntária, de acordo 

com BRAGA & MACHADO (1992).  

III. A etapa esofágica não está ligada à fase faringo-

laríngea, segundo DOUGLAS (1998).  

 

A soma dos itens corretos é igual a:  

 

A. 3 

B. 6  

C. 5 

D. 1 

E. 2 

 

34- Assinale a alternativa incorreta sobre Deglutição.  

 

A. A transição da deglutição infantil para a madura 

demora de 2 a 6 meses.  

B. O posicionamento normal da língua durante a 

deglutição, segundo MOLINA (1989), depende do seu 

próprio tamanho em relação à largura e comprimento 

do osso maxilar, da anatomia do palato duro, da 

sobressaliência, inclinação ou torque dos incisivos 

superiores no sentido vestibulolingual. 

C. O grau de atividade labial durante a deglutição madura 

normal, depende conforme MOYERS (1984), da 

habilidade da língua para vedar completamente contra 

os dentes e o processo alveolar.  

D. A deglutição de sólidos necessita de oclusão dentária, 

porém, a deglutição de saliva ou alimentos pastosos 

nem sempre ocorre com os dentes em oclusão.  

E. A Deglutição Atípica ocorre aproximadamente em 

60% dos indivíduos portadores de maloclusão.  

 

35- Sobre a anatomia da Laringe, assinale a alternativa errada.  

 

A. A laringe é uma estrutura complexa constituída de 

cartilagens, músculos e ligamentos.  

B. As cartilagens incluem a tireóide, cricóide, 

aritenóides, cuneiformes, corniculadas e epiglote.  

C. Os músculos intrínsecos da laringe controlam os 

movimentos de abertura e fechamento das pregas 

durante a respiração, a fonação e deglutição. 

Controlam ainda a tensão para produção de sons 

agudos e graves. 

D. O músculo que corresponde ao corpo da prega vocal é 

chamado músculo tonal, que também é o músculo das 

pregas ventriculares (falsas cordas).  

E. Os ligamentos tireohióideo e cricotireóideo ajudam 

na suspensão e estabilidade da laringe.  

 

36- São determinações do Código de Ética da Fonoaudiologia, 

exceto:  

 

A. Cabe aos fonoaudiólogos inscritos e aos demais 

interessados comunicar aos Conselhos Regionais de 

Fonoaudiologia, com clareza e embasamento, fatos que 

caracterizem a inobservância do presente código e das 

normas que regulamentam o exercício da 

Fonoaudiologia. 

B. Constituem direitos gerais do fonoaudiólogo, nos 

limites de sua competência e atribuições exercer a 

atividade profissional sem ser discriminado.  

C. Constituem deveres gerais do fonoaudiólogo utilizar 

seu nome, profissão e número de registro no CRFa de 

sua jurisdição, em qualquer procedimento 

fonoaudiológico do qual tenha efetivamente 

participado, acompanhado de rubrica, assinatura ou 

certificado digital.  

D. Consistem em infrações éticas gerais do fonoaudiólogo 

pagar pontualmente as anuidades, taxas e emolumentos 

do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia.  

E. Define-se como cliente a pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza serviços de Fonoaudiologia, a quem o 

fonoaudiólogo presta serviços profissionais e, em 

benefício da qual, deverá agir com o máximo zelo e o 

melhor de sua capacidade profissional.  

 

37- Constituem deveres do fonoaudiólogo na relação com o 

cliente, exceto:  

 

A. Registrar em prontuário todos os atendimentos e 

procedimentos fonoaudiológicos, assim como faltas 

justificadas ou não, e desistência. 

B. Executar procedimento para o qual não esteja 

capacitado. 

C. Atender sem estabelecer discriminações de ordem 

política, social, econômica, cultural, étnico-racial, 

religiosa, identidade de gênero ou de qualquer outra 

natureza, independentemente de esfera pública ou 

privada. 

D. Informar ao cliente sua qualificação profissional, suas 

responsabilidades, atribuições e funções quando 

solicitado. 

E. Apresentar a devida justificativa quando solicitar 

avaliação por outros profissionais.  

 

38- Assinale a alternativa incorreta sobre o Código de Ética do 

Fonoaudiólogo.  

 

A. Constitui direito do fonoaudiólogo ao utilizar as redes 

sociais divulgar seus serviços.  

B. Constitui deveres do fonoaudiólogo em relação às redes 

sociais expressar suas opiniões com respeito e 

fundamento em relação à profissão.  
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C. Constitui infrações éticas do fonoaudiólogo em relação 

às redes sociais fazer sempre referência às fontes que 

publica.  

D. Cabe ao Conselho Regional de Fonoaudiologia 

competente, onde está inscrito o fonoaudiólogo, a 

apuração das faltas que cometer contra este código e 

aplicação das penalidades previstas na legislação em 

vigor. 

E. Constitui infração ética do fonoaudiólogo relacionadas 

à propaganda e à publicidade anunciar preços e 

descontos, exceto na divulgação de cursos, palestras, 

seminários e afins.  

 

39- Função de manter o arejamento das cavidades da orelha 

média, o que é assegurado pela sua abertura intermitente O 

equilíbrio entre a pressão atmosférica e a do ar contido na 

cavidade timpânica é indispensável para que a unidade 

tímpano-ossicular vibre sem obstáculos. 

 

A. Cóclea  

B. Tuba auditiva  

C. A membrana basilar 

D. Órgão de Corti 

E. Estereocílios das Células Ciliadas  

 

40- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  Potencial microfônico coclear: é a terceira transformação 

no potencial de ação que ocorre após a estimulação sonora.  

(   )  Potencial de somação: É a segunda alteração elétrica de 

corrente contínua, simultânea a um tom contínuo ou a um 

estímulo sonoro transitório.  

(   )  O nervo auditivo possui ao redor de 30000 a 50000 fibras.  

(   )  As fibras do nervo auditivo não têm seletividade 

frequencial.  

 

A sequência, correta de cima para baixo, é: 

  

A. F – F – V – V  

B. V – V – F – F  

C. V – F – V – F  

D. F – V – V – F  

E. V – V – V – V  

  


