
                 FONOAUDIÓLOGO 

CAJAMAR 02/2010 – Fonoaudiólogo – Tarde  Página 1 

 

1. O reflexo de sucção inicia-se a partir do quinto mês de vida 
intrauterina, sendo observado nitidamente na 29º semana; 
porém, o seu desenvolvimento será completo: 
a) Na 30º semana de gestação. 
b) Na 32º semana de gestação. 
c) Na 34º semana da gestação. 
d) Na 36º semana da gestação. 

 

2. São causas da “Síndrome de Burnout”, exceto: 
a) Excesso de trabalho 
b) Perda de vocação 
c) Desmoralização e perda de ilusão 
d) Confiança irrestrita nos superiores 

 

3. Qual o nome dado à respiração realizada pelo nariz e boca 
ao mesmo tempo? 
a) Respiração nasal. 
b) Respiração oro-bocal. 
c) Respiração oronasal. 
d) Respiração oral. 

 

4. O exame BERA é também conhecido como: 
a) Teste da orelhinha. 
b) Audiometria de tronco cerebral. 
c) Audiometria  de tronco encefálico. 
d) Teste do bulbo central. 

 

5. Distorções nos fonemas sibilantes é característica comum 
de indivíduos: 
a) Dolicofaciais. 
b) Disfluentes. 
c) Respiradores orais. 
d) Braquifaciais. 

 

6. Podemos dizer que existem quadros de retardo da 
linguagem vinculados às patologias como deficiência 
mental, auditiva, lesões cerebrais e: 
a) Psicoses. 
b) Transtorno bipolar. 
c) Esquizofrenias. 
d) Neuroses. 

 

7. Afasia sensorial é definida como: 
a) Dificuldade de encontrar o nome correto de um objeto. 
b) Perturbação da fala causada por um transtorno mental 

orgânico, no qual a compreensão permanece, mas a 
fala é amplamente prejudicada, laboriosa e imprecisa. 

c) Perda orgânica da capacidade para compreender o 
significado das palavras; a fala é fluida e espontânea, 
mas incoerente e sem sentido. 

d) As palavras produzidas são totalmente neologísticas, 
palavras sem sentido são repetidas com vários sentidos 
e inflexões. 

 
 
 
 
 

8. O teste em que as narinas devem ser ocluídas subitamente 
enquanto o cliente emite as vogais “i” e “u”, observando-se 
mudanças sonoras causadas pelo procedimento, ou seja, se 
há escape de ar nasal, é conhecido como:  
a) Teste de Oclusão Nasal. 
b) Teste de Ribbor. 
c) Teste do Espelho de Glatzel. 
d) Teste do Espelho Rinométrico. 

 

9. A sucção se dá na inspiração, por intermédio do tórax, no 
intervalo compreendido entre: 
a) Uma respiração. 
b) Duas respirações. 
c) Três respirações. 
d) Quatro respirações. 

 

10. A deglutição é uma ação motora automática, na qual estão 
envolvidos músculos da respiração e do trato 
gastrointestinal. Participam da deglutição em torno de 30 
músculos e: 
a) Dois pares encefálicos. 
b) Quatro pares encefálicos. 
c) Seis pares encefálicos. 
d) Sete pares encefálicos. 

 

11. Em média o recém-nascido faz: 
a) 16 inspirações por minuto. 
b) 28 inspirações por minuto. 
c) 40 inspirações por minuto. 
d) 60 inspirações por minuto. 

 

12. Como é conhecido o defeito na articulação por missão, 
troca, inserção ou distorção do fonema e que se trata de 
articulação difícil e indistinta da palavra? 
a) Distenia. 
b) Dislexia. 
c) Disalogia. 
d) Dislalia. 

 

13. O surgimento das narinas, que são o ponto de separação 
entre as cavidades oral e nasal, é observada na: 
a) 4º semana de vida intrauterina. 
b) 5º semana de vida intrauterina. 
c) 7º semana de vida intrauterina. 
d) 8º semana de vida intrauterina. 

 

14. É o objetivo da deglutição: 
a) Transporte do bolo alimentar e a limpeza do trato 

respiratório. 
b) Somente transporte do bolo alimentar. 
c) Somente limpar o trato respiratório. 
d) Transformar o alimento em bolo alimentar e 

transportá-lo. 
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15. As emissões otoacústicas são a liberação de energia sonora 
originada na cóclea, que se propaga pela orelha média, até 
alcançar o conduto auditivo externo. As EOAs estão 
presentes em todos os ouvidos funcionalmente normais e 
que deixam de ser detectadas quando os limiares tonais 
estiverem acima de: 
a) 05-10 dB. 
b) 10-15 dB. 
c) 15-20 dB. 
d) 20-30 dB. 

 

16. O único osso móvel da face é: 
a) Dentes. 
b) Mandíbula. 
c) Crânio. 
d) Maxila. 

 

17. Como é conhecido o tipo de perda auditiva que ocorre 
quando há uma alteração na condução do som até o órgão 
terminal sensorial associada à lesão do órgão sensorial ou 
do nervo auditivo? 
a) Deficiência auditiva mista. 
b) Disfunção auditiva central. 
c) Deficiência auditiva condutiva. 
d) Deficiência auditiva sensório-neural. 

 

18. As palavras produzidas são totalmente neologísticas, 
palavras sem sentido são repetidas com vários sentidos e 
inflexões. Trata-se de: 
a) Afasia sintática. 
b) Afasia de jargão. 
c) Afasia nominal. 
d) Afasia sensorial. 

 

19. Podemos afirmar com relação às “disartrias”, exceto: 
a) Ocorrem dificuldades para iniciar e cessar movimentos. 
b) Ocorre uma lentificação da velocidade da fala, e, 

quando há uma aceleração da velocidade, diminui a 
imprecisão articulatória. 

c) Envolvem distúrbios no controle da musculatura da 
fala: fraqueza muscular, movimentos motores 
lentificados, tônus muscular alterado e reflexos 
anormais são comuns.  

d) Incoordenação dos movimentos da musculatura oral. 
 

20. Não é fator que interfere na forma de deglutir: 
a) Oclusão e mordida. 
b) Idade. 
c) Sexo. 
d) Características craniofaciais. 

 

21. Nas malformações faciais, as fissuras palatinas, na maioria, 
medianas, podem se situar na úvula ou se estender ao 
longo do palato mole. Trata-se de: 
a) Fissuras transforame convexas. 
b) Fissuras pós-forame incisivas. 
c) Fissuras raras da face. 
d) Fissuras pré-forames excessivas. 

 

22. Uma deficiência auditiva de 45 dB em cada frequência é 
considerada: 
a) Leve. 
b) Severa. 
c) Profunda. 
d) Moderada. 

 

23. Assinale a alternativa incorreta. Mastigação é a ação de: 
a) Triturar o alimento. 
b) Morder o alimento. 
c) Mastigar o alimento. 
d) Decompor o alimento. 

 

24. A técnica para treinamento de compreensão nas Afasias 
que expande gradualmente a capacidade para guardar 
informações auditivas é classificada como: 
a) Capacidade. 
b) Retenção. 
c) Truque de memória. 
d) Ensaio. 

 

25. Podemos dizer que as fissuras labiais resultam da falta de 
fusão entre os: 
a) Processos frontais e de queixo. 
b) Processos extrafrontais e de queixo. 
c) Processos frontonasais e maxilar. 
d) Processos extrafrontais e maxilar. 

 

26. Das deformidades congênitas craniofaciais existentes a 
mais encontrada é a fissura palatina, que pode estar ou não 
associada à fissura labial. Podemos dizer que em média 
existe um desses casos para cada: 
a) 250 nascimentos. 
b) 500 nascimentos. 
c) 750 nascimentos. 
d) 1000 nascimentos. 

 

27. Qual é o sistema que fornece força necessária para a 
produção da fala é o: 
a) Respiratório. 
b) Muscular. 
c) Digestivo. 
d) Nervoso. 

 

28. Analise as afirmações: 
I. Na fissura palatina, o crescimento da língua não é 

alterado. 
II. Nas fissuras labiais, os arcos maxilares estão livres para 

expandir-se lateralmente, sem resistência, mas a 
coordenação muscular para a sucção é preservada. 

III. Nas fissuras incompletas, tanto uni como bilaterais, 
como a estrutura óssea não é comprometida, a 
alteração anatômica é menor. 

Estão corretos os itens: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 
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29. Este tipo de deficiência auditiva não é, necessariamente, 
acompanhado de diminuição da sensitividade auditiva, mas 
manifesta-se por diferentes graus de dificuldade na 
compreensão das informações sonoras. Decorre de 
alterações nos mecanismos de processamento da 
informação sonora no tronco cerebral (Sistema Nervoso 
Central). Trata-se de: 
a) Deficiência auditiva sensório-neural. 
b) Deficiência auditiva mista. 
c) Deficiência auditiva condutiva. 
d) Disfunção auditiva central. 

 

30. Uma célula nervosa ou neurônio consiste em corpo celular, 
dendrites e axônio. Os nervos medulares ou do sistema 
nervoso central têm suas fibras cobertas pela bainha de: 
a) Herman & Zurig. 
b) Schwaunn. 
c) Shennon. 
d) Wathson. 

 

31. A sucção é adquirida na _______________ e refere-se a um 
reflexo  próprio da espécie. Trata-se de um fenômeno 
intrinsecamente vital. A lacuna é preenchida com: 
a) Antrogênese. 
b) Ontogênese. 
c) Anogênese. 
d) Filogênese. 

 

32. Dos ossículos envolvidos na audição, qual é o que se fixa 
diretamente à membrana do tímpano? 
a) Bigorna. 
b) Cóclea. 
c) Martelo. 
d) Estribo. 

 

33. Assinale a alternativa incorreta. A insuficiência velofaríngea 
ocorre nos seguintes casos: 
a) Fissura de palato não operada. 
b) Fissura submucosa de palato. 
c) Palato curto ou nasofaringe profunda somente 

congênita. 
d) Defeitos adquiridos após remoção de 

tumores/traumas. 
 

34. São características das “Dispraxias”, exceto: 
a) Não há alterações ligadas à sucção, mastigação e 

deglutição. 
b) Os movimentos orais para a produção da fala tendem a 

ser dificultosos e imprecisos. 
c) Podem ocorrer problemas de linguagem associados, 

como dificuldades para evocar palavras. 
d) As dificuldades são mais acentuadas na produção das 

consoantes. 
 
 
 
 
 
 

35. É qualidade de voz que se aproxima da rouquidão em 
termos de sensação auditiva do ouvinte, mas pode sugerir 
penetração laríngea de saliva ou secreção (no repouso) 
e/ou alimentos (durante as refeições). Como é conhecida 
essa qualidade vocal? 
a) Extensiva. 
b) Retalhada. 
c) Molhada. 
d) Seca. 

 

36. Indique a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas de acordo com a norma culta da língua: 
a) Exuberante – lagartixa – contenssão. 
b) Receosos – obsessão – bússola. 
c) Inadimissível – umedecer – enxurrada. 
d) Cansaço – pajé – despezas. 

 

37. Há duas palavras sinônimas na alternativa: 
a) Regozijo – lamento.  
b) Libertinagem – volúpia. 
c) Indolente – singular. 
d) Híbrido – omissão. 

 

38. Analise as assertivas com relação à concordância dos 
termos: 

I. Para mim, o piso e a parede deveriam ser brancos. 
II. Os cheques que lhe havia falado estão anexo à 

procuração. 
III. É necessária muita dedicação. 

a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas III está correta. 

 

39. Indique a alternativa em que é imprescindível o uso da 
crase: 
a) Colocamos os dois frente a frente.  
b) Aquela tela foi pintada a óleo.  
c) Estou disposta a fazer qualquer coisa.  
d) Irei a festa com muito prazer. 

 

40. Assinale a alternativa em que há um verbo transitivo direto 
e indireto: 
a) Devolva-lhe o carro.  
b) Jamais a perdoarei.  
c) Eu continuo intrigada com o sumiço do envelope.  
d) Passeamos por Cajamar.  

 

41. Os músicos foram ovacionados pela plateia. O termo 
sublinhado se classifica como: 
a) Complemento nominal. 
b) Agente da passiva. 
c) Objeto indireto. 
d) Predicativo do objeto. 
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42. Pertencente a Geração de 45, responsável por uma 
revolução linguística, é autor de Sagarana, Grande Sertão: 
Veredas e Primeiras Estórias: 
a) João Cabral de Melo Neto. 
b) João Guimarães Rosa. 
c) Carlos Drummond de Andrade. 
d) Monteiro Lobato. 

 

43. Analise as separações silábicas abaixo: 
I. Fe-é-ri-co.  

II. O-cci-pi-tal.   
III. Fei-jo-e-i-ro.  
IV. La-rei-ra.  

a) I, II, III e IV estão corretos. 
b) Apenas II, III e IV estão corretos. 
c) Apenas I e IV estão corretos. 
d) Apenas I e II estão corretos. 

 

44. Assinale a alternativa que contém erro em relação ao 
emprego dos termos: 
a) Deve haver um porquê para tanta grosseria. 
b) Apesar de jogar mal, foi considerado o melhor da 

partida. 
c) Não fazia outra coisa senão comprar. 
d) Haverá uma palestra há cerca do desenvolvimento 

sustentável.  
 

45. Há um sujeito simples na alternativa: 
a) Ventou muito em Cajamar. 
b) Havia golfinhos naquelas praias. 
c) Pede-se misericórdia. 
d) Roubaram aquele carro. 

 

46. O atual Presidente do Banco Central do Brasil é o Sr.: 
a) Guido Mantega. 
b) Romero Jucá. 
c) Nelson Jobim. 
d) Henrique Meirelles. 

 

47.  O carvão mineral apresenta maior ou menor teor de 
carbono e maior ou menor poder calorífero de acordo com 
o tempo decorrido para a sua formação. Desta forma, 
podem-se considerar as seguintes fases da formação do 
carvão mineral: 
a) Turfa, arenito, basalto, e turmalina. 
b) Turfa, linhito, hulha e antracito. 
c) Linhito, cadmo, cálcio e ferro. 
d) Manganês, carbono, diamante e cálcio. 
 

48. Para render R$ 4.066,40, aplicando a juros simples               
R$ 18.400,00 durante 13 meses, a taxa anual deve ser de: 
a) 20,4%. 
b) 1,7%. 
c) 5,2%. 
d) 16,2%. 

 
 
 

49. Dos animais de uma fazenda 42% são bois, 36% são vacas, 
8% são bezerros, 2% são galinhas e os 720 restantes são 
porcos. Quantos bezerros há na fazenda? 
a) 2.520. 
b) 480. 
c) 2.160. 
d) 120. 

 

50. Qual é o número inteiro cujo quadrado do seu dobro menos 
sete vezes esse número resulta em -3? 
a) 4. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 0. 

 
 

 
 




