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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
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QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Segundo uma versão modificada do Sistema de Classificação de 
Boston (Benson, 1979), existem uma variedade de síndromes de 
afasia clinicamente observáveis. Marque a alternativa que não 
corresponde a uma síndrome de afasia: 
 
A) Afasia global; 
B) Afasia de isolamento; 
C) Afasia de Wernick; 
D) Afasia anatômica; 
E) Afasia de Broca. 
 

QUESTÃO 17 

É caracterizada pela produção de fala não-fluente e pelo 
empobrecimento da capacidade de repetição; compreensão 
auditiva é relativamente mantida; produção de fala vagarosa e 
frequentemente telegráfica; vocabulário geralmente é restrito; 
escrita geralmente apresenta deficiência similar à da fala. 
Estamos nos referindo a uma: 
 
A) Afasia de Wernick; 
B) Afasia de Broca; 
C) Afasia de condução; 
D) Afasia global; 
E) Afasia transcortical motora. 
 

QUESTÃO 18 

É uma desordem na programação motora da fala, manifestando 
primariamente erros na articulação e, secundariamente, 
alterações compensatórias na prosódia (pausas, fala vagarosa 
etc.). Erros articulatórios são a característica primária dessa 
desordem. Essa definição se refere a qual distúrbio neurológico 
associado à afasia? 
 
A) Apraxia da fala; 
B) Alexia sem agrafia; 
C) Agnosia; 
D) Alexia frontal; 
E) Alexia da fala. 
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QUESTÃO 19 

O aprendizado da leitura e da escrita está vinculado a um 
conjunto de fatores. No percurso dessa aprendizagem, 
observamos manifestações de alterações. Nesse sentido, marque 
a alternativa incorreta: 
 
A) Trocas, omissões ou inversões grafêmicas: também 

denominadas de disortografia; 
B) Trocas de natureza perceptual auditiva: trocas de grafemas na 

representação de fonemas auditivamente semelhantes; 
C) Trocas de natureza perceptual visual: dificuldade na 

verificação de que diferentes grafemas podem corresponder a 
um mesmo fonema; 

D) Disgrafia: alteração no formato, direção e/ou sentido do 
traçado dos grafemas que de qualquer forma comprometa a 
decodificação do produto gráfico; 

E) Alterações no ritmo da leitura: leitura silabada e com 
velocidade aumentada, com respeito aos sinais de pontuação. 

 

QUESTÃO 20 

Em relação à anamnese fonoaudiológica, marque a alternativa 
correta: 
 
A) Toda anamnese tem por objetivo a coleta de instrumentos 

gerais a partir da queixa; 
B) O motivo da procura do fonoaudiólogo não é considerado um 

importante questionamento na anamnese; 
C) A presença de um familiar na entrevista nunca é necessária; 
D) Os relatos da queixa fornecem ao fonoaudiólogo dados 

suficientes para uma anamnese completa; 
E) Desde o contato inicial, esclarecimentos sobre os 

procedimentos que serão adotados na reabilitação 
fonoaudiológica não devem ser fornecidos ao paciente. 

 

QUESTÃO 21 

Na anamnese audiológica do adulto, devemos considerar 
aspectos importantes, exceto: 
 
A) Identificação, fonte de encaminhamento, ocupação; 
B) Exposição à ruído (tempo, uso de protetores etc.); 
C) Queixas específicas relacionadas (zumbido, vertigens, 

infecções ou cirurgias); 
D) Questões relacionadas ao nascimento, desenvolvimento motor 

e cognitivo; 
E) História clínica como doenças, traumatismos, medicação e uso 

de ototóxicos. 
 

QUESTÃO 22 

Ao emitir um parecer, o fonoaudiólogo poderá utilizar siglas e 
terminologias comuns contidas em prontuários. Marque a 
alternativa que contém a sigla com o respectivo significado 
incorreto: 
 
A) ATB – antibiótico; 
B) TQT – traqueostomia; 
C) AVC – acidente vascular cerebral; 
D) AVE – acidente vascular encefálico; 
E) RNPT – recém nascido pra termo. 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

Em relação à gagueira (Silvia Friedman, 2005), marque a 
alternativa correta: 
 
A) Uma orientação muito recomendada pelos fonoaudiólogos em 

relação à gagueira é dizer que não há com que se preocupar, 
que isso deve passar com a idade; 

B) A espontaneidade da fala é irrelevante para a adequada 
produção de si como falante; 

C) Para quem se queixa de gagueira é importante compreender e 
recusar o comportamento de gaguejar; 

D) A gagueira é uma condição natural ao ato de falar a, pelo 
menos, três tipos de determinações: as motoras, as 
linguísticas e as emocionais; 

E) Na anamnese de uma criança com gagueira, o fonoaudiólogo 
deve orientar a família dizendo que não se deve chamar a 
atenção da criança, e que se deve agir como se nada 
estivesse acontecendo. 

 

QUESTÃO 24 

De acordo com a Resolução CFFa nº 309, de 01 de abril de 2005, 
que dispõe sobre a atuação do fonoaudiólogo no âmbito 
educacional, marque a alternativa incorreta: 
 
A) É vedado ao fonoaudiólogo realizar atendimento 

clínico/terapêutico dentro de instituições de educação infantil, 
ensino fundamental e médio, mesmo sendo inclusivas; 

B) Em caso de encaminhamento, o fonoaudiólogo deverá 
fornecer uma ou duas indicações profissionais; 

C) A relação do fonoaudiólogo com a escola poderá ser 
estabelecida por meio de acompanhamento de caso (s) 
clínico(s) de sua responsabilidade instituindo uma atuação 
exclusivamente educacional; 

D) Todo e qualquer procedimento fonoaudiológico envolvendo 
pesquisa deverá respeitar os preceitos da Resolução CNS 
196/1996, que aprova as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; 

E) Cabe ao fonoaudiólogo desenvolver ações no ambiente que 
favoreçam as condições adequadas para o processo de 
ensino e aprendizagem. 

 

QUESTÃO 25 

“Qualquer defeito na ingestão ou transporte de secreção 
endógena e nutrientes necessários para a manutenção da vida”. 
Esse conceito se refere a: 
 
A) Disfemia; 
B) Traqueostomia; 
C) Afasia de condução; 
D) Disfasia; 
E) Disfagia. 
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QUESTÃO 26 

Complete corretamente a afirmação abaixo: 
 
A _____________ é um órgão extremamente complexo, 
responsável por diversas atividades fisiológicas. As funções 
básicas desse órgão são: proteção, respiração e fonação. 
 
A) Faringe; 
B) Rinofaringe; 
C) Laringe; 
D) Hipofaringe; 
E) Nasofaringe. 
 

QUESTÃO 27 

De acordo com a fisiologia vocal, marque a alternativa incorreta: 
 
A) A fonação é um ato físico de produção do som por meio da 

interação das pregas vocais com a corrente de ar exalada; 
B) A vibração das pregas vocais (fonte glótica) é responsável 

pela conversão da energia aerodinâmica em energia acústica; 
C) O efeito de Bernoulli é a relação entre a velocidade do fluxo de 

ar e o estreitamento glótico causando efeito de sucção das 
pregas vocais; 

D) São 13 os pares cranianos que inervam o corpo humano, 
entre eles o V – nervo vago; 

E) A fonação tem origem no córtex cerebral. 
 

QUESTÃO 28 

Na avaliação fonoaudiológica hospitalar para disfágico é 
importante ressaltar os seguintes itens, exceto: 
 
A) Avaliação psicossocial; 
B) Anamnese; 
C) Avaliação clínica; 
D) Condutas fonoaudiológicas; 
E) Orientação fonoaudiológica. 
 

QUESTÃO 29 

“O diapasão é colocado na mastóide do paciente e, em seguida, 
em frente ao pavilhão auricular”. Essa definição refere-se a qual 
teste auditivo? 
 
A) Teste de Bing; 
B) Teste de Schwabach; 
C) Teste de Rinne; 
D) Teste de Weber; 
E) Teste do efeito de oclusão. 
 

QUESTÃO 30 

“É um exame subjetivo da audição, realizado com fones de 
ouvido, em cabina acústica. Tem a finalidade de mensurar a 
intensidade mínima audível para tons puros”. De qual exame 
auditivo essa definição se refere: 
 
A) Audiometria tonal e vocal; 
B) Audiometria funcional; 
C) Otoemissões acúticas; 
D) Processamento auditivo; 
E) Imitanciometria. 
 
 
 

QUESTÃO 31 

Paciente com perda auditiva com a seguinte configuração: via 
óssea normal, via aérea rebaixada e gap presente. Assinale o tipo 
dessa perda auditiva: 
 
A) Perda auditiva mista; 
B) Perda auditiva condutiva; 
C) Perda auditiva neurossensorial; 
D) Perda auditiva funcional; 
E) Perda auditiva profunda. 
 

QUESTÃO 32 

_______________ é um procedimento de introduzir um ruído à 
orelha não testada com o objetivo de impedir a sua participação 
nas respostas da orelha a ser avaliada. Marque a alternativa que 
preenche corretamente a definição: 
 
A) Logoaudiometria; 
B) Imitanciometria; 
C) Mascaramento; 
D) Audiometria tonal; 
E) Pesquisa do reflexo do estapédio. 
 

QUESTÃO 33 

Marchesan (1999) aponta como atipias da deglutição mais 
descritas na literatura, exceto: 
 
A) Ausência de ruídos; 
B) Interposição lingual; 
C) Ausência de contração do masseter; 
D) Contração do músculo mentual; 
E) Interposição do lábio inferior. 
 

QUESTÃO 34 

Em relação à fisiologia da mastigação, marque a alternativa 
correta: 
 
A) A mastigação é considerada um processo patológico 

extremamente complexo que envolve atividades 
neuromusculares; 

B) A mastigação é uma função estomatognática inata; 
C) Quando a mastigação é realizada unilateralmente, promove 

uma distribuição uniforme das forças mastigatórias no tecido 
de suporte do dente; 

D) A mastigação ocorre em três fases: incisão, trituração e 
pulverização; 

E) Indivíduos com má eficiência mastigatória reduzem o alimento 
em partículas menores antes da deglutição. 

 

QUESTÃO 35 

“Corresponde à movimentação inadequada da língua e/ou de 
outras estruturas que participam do ato de deglutir, durante a fase 
oral da deglutição, sem que haja nenhuma alteração de forma, na 
cavidade oral”. Essa definição se refere à: 
 
A) Deglutição adaptada; 
B) Deglutição mista; 
C) Deglutição atípica; 
D) Deglutição normal; 
E) Deglutição unilateral. 
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QUESTÃO 36 

A forma de deglutir depende de fatores como: 
 
A) Clima e propriocepção; 
B) Características craniofaciais; 
C) Idade e classe social; 
D) Halitose e olheiras; 
E) Olfato e paladar. 
 

QUESTÃO 37 

Em relação a audiometria tonal e vocal, marque a alternativa 
incorreta: 
 
A) O tom puro é apresentado inicialmente a 40dB NA; 
B) O limiar auditivo obtido deverá ser anotado em um 

audiograma; 
C) A audiometria tonal por via aérea é realizada por meio de 

fones de ouvido, em cabina acústica; 
D) Uma vez obtidos os limiares auditivos por via aérea, 

poderemos observar se a audição está dentro dos padrões de 
normalidade ou, se há perda auditiva, classificar seu grau; 

E) Deve-se iniciar o exame pela orelha com a qual o paciente 
refira escutar pior. 

 

QUESTÃO 38 

São exemplos de hábitos parafuncionais, exceto: 
 
A) Sucção digital; 
B) Uso prolongado de chupeta; 
C) Mastigação unilateral; 
D) Bruxismo; 
E) Sucção de língua ou lábios. 
 

QUESTÃO 39 

É um recurso amplamente utilizado no canto trazendo riqueza 
expressiva, leveza e emoção à emissão. Sob o ponto de vista 
fisiológico, é considerado uma flutuação regular da frequência, da 
intensidade e da qualidade vocais. Essas características se 
referem a: 
 
A) Vibrato; 
B) Gargarejo; 
C) Salmodia; 
D) Voz cochichada; 
E) Registro modal. 
 

QUESTÃO 40 

Em relação ao desenvolvimento da mastigação, analise as 
afirmativas e marque a opção correta: 
 
I. 5 a 7 meses: movimentos verticais, a língua amassa os 

alimentos contra o palato; 
II. 7 meses: iniciam-se os movimentos de lateralização do 

alimento; 
III. 1 ano a 1 ano e meio: nesta época, já se considera a 

mastigação com o padrão de adulta. 
 
A) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
B) Somente as alternativas I e III estão corretas; 
C) Somente a alternativa I está correta; 
D) Somente a alternativa III está correta; 
E) As alternativas I, II e III estão corretas. 

QUESTÃO 41 

Características condutivas com configuração timpanométrica 
típica. Curva timpanométrica tipo “As”, que geralmente explicará a 
ausência de reflexos por rigidez do sistema tímpano-ossicular. 
Esse tipo de alteração auditiva pode ser causado por: 
 
A) Presbiacusia; 
B) Desordens do VIII nervo craniano; 
C) Meningite; 
D) Otosclerose; 
E) Desordens de tronco encefálico. 
 

QUESTÃO 42 

São uma resposta a um estímulo acústico e dependem de 
respostas da cóclea. Não tem como objetivo quantificar a 
deficiência auditiva, porém detecta a sua ocorrência. Trata-se de 
qual exame auditivo: 
 
A) BERA; 
B) Emissões otoacústicas; 
C) Processamento auditivo; 
D) Imitanciometria; 
E) Eletronistagmografia. 
 

QUESTÃO 43 

São exemplos de disfonias organofuncionais, exceto: 
 
A) Nódulos vocais; 
B) Pólipos vocais; 
C) Edema de Reinke; 
D) Granulomas; 
E) Puberfonia. 
 

QUESTÃO 44 

Em relação à disfagia no adulto e no idoso, marque a alternativa 
incorreta: 
 
A) O diagnóstico sempre se inicia com uma sessão de 

reabilitação fonoaudiológica; 
B) É necessário distinguir entre disfagia orofaringiana e 

esofagiana; 
C) Os pacientes queixam-se de dificuldade em iniciar a deglutição 

ou conseguir passar o alimento para dentro do esôfago; 
D) Por causa de sua complexidade, a deglutição é afetada por 

muitas enfermidades sistêmicas; 
E) Os pacientes queixam-se da demora da descida do alimento 

para o esôfago. 
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QUESTÃO 45 

Em relação à anatomofisiologia do sistema estomatognático de 
adultos, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta: 
 
I. O sistema mastigatório é composto das ATMs e grupos de 

músculos da cabeça e do pescoço, incluindo os mastigatórios, 
o sistema nervoso que os suporta e a dentição da maxila e 
mandíbula que formam a oclusão; 

II. A dentição do adulto é composta por 24 dentes permanentes 
distribuídos igualmente no osso alveolar dos arcos maxilar e 
mandibular, sendo distribuídos em número de seis em cada 
hemi-arcada; 

III. Os quatro pares de músculos da mastigação, o masseter, o 
temporal, o pterigóideo medial e o pterigóideo lateral, a partir 
dos movimentos gerados pela contração, levam ao ato de 
mastigar. 

 
A) Somente a alternativa I está correta; 
B) Somente a alternativa II está correta; 
C) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
D) Somente a alternativa II está incorreta; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 46 

Lesões brancas nas regiões anteriores das pregas vocais; 
bilaterais; qualidade vocal rouco-soprosa. São características de: 
 
A) Edema de Reinke; 
B) Granuloma; 
C) Nódulos vocais; 
D) Cisto vocal; 
E) Pólipo vocal. 
 

QUESTÃO 47 

Em relação à neuroanatomofisiologia da audição, marque a 
alternativa correta: 
 
A) O sistema auditivo é constituído por orelha externa, orelha 

média, orelha interna e vias auditivas; 
B) A orelha externa amplifica a pressão sonora e favorece a 

localização da vibração dos sons; 
C) Tuba auditiva é o canal que comunica a rinofaringe com a 

orelha externa; 
D) Os ossículos são três: martelo, bigorna e ádito; 
E) A cóclea é a parte anterior do labirinto. 
 

QUESTÃO 48 

É um distúrbio da fluência da fala que se caracteriza pela 
interrupção de ritmo, mais ou menos brusca, da expressão verbal. 
Essa definição refere-se a: 
 
A) Disfagia; 
B) Disglossia; 
C) Disfemia; 
D) Disartria; 
E) Dislalia. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 

Os processos de estrutura silábica placa – [paka], flor – [for] 
são considerados como: 
 
A) Apagamento de fricativa final; 
B) Apagamento de sílaba átona; 
C) Apagamento de líquida final; 
D) Apagamento de líquida inicial; 
E) Redução de encontro consonantal. 
 

QUESTÃO 50 

São pares cranianos, exceto: 
 
A) I – olfatório; 
B) VIII – Vestíbulofaríngeo; 
C) V – trigêmeo; 
D) VII – facial; 
E) X – Vago. 
 
 
 




