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O caderno de questões possui
50 (cinquenta) questões objetivas,
numeradas sequencialmente, de
acordo com o exposto no quadro a
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1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência
comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira:
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá
conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O
candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões,
desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à
aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO

ACORDA, MENINO!

(A)

07/09/2015 Albir José Inácio da Silva

O que diz o menino que dorme na praia? Talvez
fale dos perigos do mar, da displicência dos pais. Ou
de um assassinato a ser esclarecido.
Mas é só um menino. Não deveria nos dar esta
sensação de naufrágio da humanidade. Há dias, não
adianta acusar governos, etnias, religiões, porque a
falta de ar não cessa.
É lágrima que não pinga, não seca nem escorre.
É mais que um cadáver, é um assombro, uma dor
insepulta de que tentamos nos livrar.
E ainda suspeitamos de nós mesmos.
Em nome dos deuses fazemos coisas que até o
diabo duvida. Duvida e se defende, dizendo que não
chegaria a tanto, embora comemore o resultado.
Queríamos não ter visto nem sabido — maldito
fotógrafo, maldita web e maldita imagem que, mesmo
escorraçada da memória, dorme no tapete da sala e
à noite repousa no nosso travesseiro, naquela pose
mesmo que o mar beijava.
Fica-nos a sensação de que Alá deu de ombros,
Jeová lavou as mãos e, embriagados na bacanal do
Olimpo, os outros também ignoraram o presente de
grego numa praia do Mediterrâneo.
Enquanto isso, no Hades, dançando e atualizando
Castro Alves com outras infâmias no mar, ri-se
Satanás.

(B)

(C)

(D)

(E)

(D)

Fonte: http://www.cronicadodia.com.br/2015/09/acorda-menino-albir-jose-inacio-da-silva.html

QUESTÃO

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

Assinale a alternativa correta quanto às
informações apresentadas ou inferidas do
texto.
Há grande comoção e indignação por parte do
autor do texto referente às atitudes da humanidade.
Em nenhum momento, o autor se culpa pela morte
do menino. Na verdade, as maiores vicissitudes da
vida são atribuídas ao diabo.
Segundo o autor do texto, nem o diabo é capaz de
engendrar tamanha atrocidade. O diabo também
se comoveu devido à situação.
A sensação é de que a humanidade está se
afundando e a dor é tanta que seria melhor se as
pessoas não tivessem sabido do infortúnio.
Pela imagem divulgada, não se sabia se o menino já
havia morrido quando foi encontrado. A esperança
é de que tenha contado antes de morrer quando,
como, porque ou quem o havia abandonado
naquela situação.
É uma dor muito grande, mas o que alivia é saber
que, conforme o autor expõe no segundo parágrafo,
aconteceu somente com um menino: “Mas é só um
menino”.

QUESTÃO

(A)
(B)
(C)

(E)

01

O texto “Acorda, menino!” é uma crônica que
remete a um retrato de um menino encontrado
morto na praia da Turquia após naufrágio no
mês de setembro deste ano. A cena comoveu o
mundo. São características da crônica, EXCETO
texto curto ligado à vida cotidiana e que leva o leitor
à reflexão.
pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou
irônico.
geralmente é publicada em jornais e revistas.
a linguagem é simples, clara e informal.
objetiva informar fatos diários, apresenta lide e
morre depressa.

(D)
(E)

3

03

Assinale a alternativa que apresenta as
informações em seu sentido literal, ou seja,
que não apresenta figura de linguagem, sentido
figurado, em suas expressões.
“Queríamos não ter visto...”
“O que diz o menino que dorme na praia?”
“Não deveria nos dar esta sensação de naufrágio
da humanidade.”
“...imagem que, mesmo escorraçada da memória,
dorme no tapete da sala e à noite repousa no
nosso travesseiro, naquela pose mesmo que o mar
beijava.”
“Jeová lavou as mãos.”

QUESTÃO

(A)
(B)
(C)

02

04

Assinale a alternativa cujo “que” em destaque
funcione como conjunção integrante, ou seja,
tem a função de introduzir oração subordinada
substantiva.
“É lágrima que não pinga.”
“É mais que um cadáver.”
“Duvida e se defende, dizendo que não chegaria a
tanto.”
“... maldita imagem que, mesmo escorraçada da
memória, dorme no tapete da sala.”
“... naquela pose mesmo que o mar beijava.”

Cargo: Fonoaudiólogo

QUESTÃO

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

QUESTÃO

05

“... maldito fotógrafo, maldita web e maldita
imagem que, mesmo escorraçada da memória,
dorme no tapete da sala e à noite repousa no
nosso travesseiro, naquela pose mesmo que o
mar beijava”.
Assinale a alternativa cuja palavra NÃO
recupera ou não remete à expressão destacada
no excerto acima.
escorraçada.
dorme.
repousa.
travesseiro.
pose que o mar beijava.

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

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

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

09

Acerca do navegador Google Chrome versão 44,
em português, no canto superior direito, existe
um botão representado por 3 linhas horizontais
(imagem a seguir) que tem a função de

06

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

Acerca dos conceitos básicos de hardware,
assinale a alternativa correta.
A memória CACHE tem como principal característica
o fato de ser somente leitura (read only).
Um disco de armazenamento do tipo HD é uma
memória do tipo secundária.
A memória ROM fica localizada dentro do
processador, por ter um acesso mais rápido que a
memória CACHE.
A memória RAM é um tipo de memória não volátil
utilizada para armazenar dados e aplicativos.
O Pendrive é um exemplo de memória primária
removível.

QUESTÃO

Considerando o MS-EXCEL 2007, versão
português, para que seja possível EDITAR o
conteúdo de uma célula ativa, basta pressionar
a tecla
F2.
F3.
F4.
F5.
F6.

QUESTÃO

INFORMÁTICA

QUESTÃO

08

salvar as informações atuais do site acessado.
fechar a barra de endereços.
exibir links ocultos.
personalizar e controlar.
alterar o navegador para o modo tela cheia.

QUESTÃO

(A)
(B)

07

Considerando o MS-WORD 2007, em sua
instalação padrão, versão em português,
assinale a alternativa que apresenta o recurso
que permite “inserir um texto fantasma atrás do
conteúdo da página”.
Balões.
Hifenização.
Marca D’água.
Papel Moeda.
Marcação translúcida.

(C)
(D)

(E)

4

10

Considerando o editor de texto LibreOffice
Writer versão 4.1, em português, assinale a
alternativa correta.
Para enviar um documento para impressão, basta
utilizar a Tecla de Atalho Ctrl+I.
Para selecionar um parágrafo do texto, basta
realizar um duplo clique com o botão esquerdo
do mouse em uma das palavras do respectivo
parágrafo.
A opção wordart está disponível no menu inserir.
Para copiar um texto, basta selecionar o trecho
desejado e em seguida executar a Tecla de Atalho
Ctrl+X.
Após selecionar um determinado trecho do texto,
basta executar a tecla de Atalho Ctrl+B para que
seja formatado no estilo negrito.

Cargo: Fonoaudiólogo

QUESTÃO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO

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

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

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

12

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

13

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

Quando o início da fonação das vogais é
realizado de forma abrupta e explosiva,
caracterizado por uma adução rápida e
completa das pregas vocais, podemos dizer
que estamos diante de
uma fricativa faríngea.
uma fricativa laríngea.
um som basal.
um golpe de glote.
uma fonação vestibular.

5

17

Pacientes que falam excessivamente e
apresentam situações de trauma ou fadiga
vocal devem receber qual tipo de orientação
de técnica de higiene vocal?
Redução da intensidade.
Uso de umidificadores.
Projeção vocal.
Eliminação de tosse, pigarro ou grito.
Redução do tempo de fala.

QUESTÃO

14

16

O problema vocal imediatamente associado
à mudança de sexo é a frequência vocal
inadequada. No caso da mudança de mulher
para homem, o uso de hormônios masculinos
normalmente resolve o problema. Qual
é o resultado esperado na frequência
fundamental nesse caso?
A frequência se eleva.
A frequência se abaixa.
A frequência se mantém.
A frequência fica flutuante.
A frequência fica soprosa .

QUESTÃO

Qual é a vogal sustentada durante a fonação,
que é suficiente para permitir a visualização
de toda a extensão das pregas vocais, na
maioria dos falantes normais, durante a
avaliação?
a
é
i
ó
u

QUESTÃO

Em que fase da vida do indivíduo acontece a
desaceleração das mudanças da laringe?
Após 1 mês de vida.
Na infância.
Na puberdade.
Na vida adulta.
Na velhice.

QUESTÃO

Assinale a alternativa correta que descreve
a frequência fundamental média durante
a produção da fala de um adulto do sexo
masculino sem queixa vocal.
Frequência entre 100 e 150 Hz.
Frequência entre 120 e 190 Hz.
Frequência entre 140 e 190 Hz.
Frequência entre 150 e 190 Hz.
Frequência entre 160 e 200 Hz.

QUESTÃO

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

11

Assinale a alternativa correta que apresenta
um dos sintomas primários de problemas
vocais caracterizado pelo fato de o paciente
falar sussurrando e poder se queixar de
vários sintomas, como garganta ressecada,
irritação e muito esforço para falar.
Soprosidade.
Afonia.
Voz tensa/estrangulada.
Rouquidão.
Fadiga vocal.

QUESTÃO

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

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

15

18

Assinale a alternativa correta que corresponde
à alteração na estrutura sintáxica e à omissão
de elementos da frase que o paciente afásico
pode apresentar tanto na fala quanto na
escrita.
Estereotipia.
Perseveração.
Agramatismo.
Circunlóquio.
Paráfrase.

Cargo: Fonoaudiólogo

QUESTÃO

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

A agrafia afásica caracteriza-se por um
distúrbio de escrita que acompanha um
quadro de Afasia e apresenta 04 subdivisões.
Fazem parte dessas subdivisões, EXCETO
Agrafia da Afasia de Broca.
Agrafia da Afasia de Condução.
Agrafia da Afasia de Wernicke.
Agrafia da Afasia Transcortical Motora.
Agrafia Apráxica.

QUESTÃO

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

(D)
(E)

20
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

“Reabilitar a pessoa portadora de deficiência
na sua capacidade funcional e no desempenho
humano, de modo a contribuir para a sua
inclusão plena em todas as esferas da vida
social, e proteger a saúde deste segmento
populacional, bem como prevenir agravos que
determinem o aparecimento de deficiências”.
O enunciado refere-se à
Política Nacional de Saúde Auditiva.
Política Nacional de Aleitamento Materno.
Política Nacional de Humanização da Atenção e
da Gestão em Saúde.
Política Nacional de Saúde do Trabalhador.
Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora
de Deficiência.

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

6

25

Preencha a lacuna e assinale a alternativa
correta.
“O
termo
____________
refere-se
à
organização e à classificação dos sons da
fala que são usados de forma contrastiva em
uma determinada língua”.
semântico
fonológico
fonético
morfológico
sintaxe

QUESTÃO

22

24

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito
dos processos fonológicos mais frequentes
no português do Brasil.
Redução do encontro consonaltal.
Apagamento da sílaba tônica.
Dessonorização de obstruentes.
Anteriorização.
Hipernasalidade.

QUESTÃO

21

23

Quais são os meios pelos quais a linguagem,
enquanto processo, se manifesta?
Audição/visão/tato.
Sonoro/visual/sensorial.
Físico/metafísico/metalinguístico.
Gestual/oral/escrito.
Sintático/semântico/fonêmico.

QUESTÃO

A descentralização, o atendimento integral e
a participação da comunidade fazem parte do
SUS como
diretrizes.
objetivos.
atribuições.
princípios.
leis.

QUESTÃO

(A)
(B)
(C)

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

“Refere-se à capacidade de armazenar
pequena quantidade de informações por
período de tempo limitado e, nesse período,
a informação pode ser mantida por repetição
no sistema de memória, em um processo que
depende da atenção”. O enunciado refere-se
à
memória implícita.
memória de longa duração.
memória declarativa.
memória de curta duração.
memória operacional.

QUESTÃO

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

QUESTÃO

19

26

Estão disponíveis na literatura critérios
para o julgamento da inteligibiliade da fala
em indivíduos com distúrbio fonológico.
Assinale a alternativa que apresenta a correta
classificação da seguinte característica:
“Ocorre quando a maior parte das palavras
não é compreensível e quando há dificuldade
em compreender o tópico principal da
mensagem”.
Suficiente.
Insuficiente.
Regular.
Irregular.
Boa.

Cargo: Fonoaudiólogo

QUESTÃO

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

Preencha a lacuna a seguir e assinale a
alternativa correta.
“____________________
refere-se
à
introdução de um novo padrão que
levará a uma mudança progressiva pela
desestabilização de padrões existentes e/ou
pela estabilização do novo padrão”.
Estabilização
Desestabilização
Inovação
Generalização
Correção

QUESTÃO

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

28
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

(A)
(B)

Preencha a lacuna e assinale a alternativa
correta.
“Para chegar ao nível _____________ de
escrita, a criança precisa compreender o que
é letra e seu correspondente valor sonoro”.
fonético
fonológico
gráfico
espacial
alfabético

(C)
(D)
(E)

7

33

“Em decorrência de seu alto grau de
especialização e complexidade, além de
possuir importante função de suprir as
necessidades básicas de alimentação e
sobrevivência, a boca do RN apresenta-se
com um grau significativo de integração
funcional e motora.
sensorial e neuronal.
funcional e neuromotora
sensorial e neuromotora.
maturacional e funcional.

QUESTÃO

30

32

Quando começa a ser possível a coordenação
entre sucção, deglutição e respiração em
neonatos normais?
Entre 25 e 26 semanas.
Entre 26 e 27 semanas.
Entre 28 e 30 semanas.
Entre 32 e 34 semanas.
Entre 36 e 38 semanas.

QUESTÃO

29

31

A primeira consideração a ser levantada
sobre a gagueira é que, por não se tratar de
uma entidade nosológica única, ela tem uma
característica.
multidimensional.
unidirecional.
tridimensional.
pragmática.
sóciointeracionista.

QUESTÃO

O desenvolvimento da leitura e da escrita
passa por quatro estágios, com base na
teoria do desenvolvimento intelectual de
Piaget. Assinale a alternativa correta cujo
estágio caracteriza-se pela aquisição de um
vocabulário visual, ou seja, um pequeno
grupo de palavras que pode ser reconhecido
visualmente pela criança, como desenhos.
Adivinhação linguística.
Aproximação visual.
Decodificação.
Decodificação sequencial.
Decodificação hierárquica.

QUESTÃO

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

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

“Compreensão normal ou próxima do
normal; o aparecimento da linguagem oral é
atrasado; a fluência pode estar prejudicada,
com graves problemas de organização dos
sons articulados; os enunciados produzidos
estão limitados a uma ou duas palavras”. O
enunciado refere-se
ao distúrbio da programação fonológica.
à agnosia auditivo-verbal.
ao distúrbio léxico-sintático.
à dispraxia verbal.
ao distúrbio semântico-pragmático.

QUESTÃO

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

QUESTÃO

27

34

Ao nascer, o bebê apresenta uma
conformidade anatômica peculiar que lhe
garante a capacidade de se alimentar da
consistência líquida por meio da mamadeira
ou do seio materno. Assinale a alternativa
que NÃO corresponde a uma das funções da
língua nesse período.
Garantir o vedamento da cavidade oral anterior.
Garantir o vedamento da cavidade oral
posteriormente.
Comprimir o bico da mamadeira ou do seio
materno.
Promover a geração de pressão positiva durante
a fase de expressão garantida pela sucção.
Proteger a faringe contra o reflexo de sucking
pads.

Cargo: Fonoaudiólogo

QUESTÃO

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

Dentro da perspectiva anatômica, como
ocorre o crescimento mandibular até o sexto
mês de vida do bebê?
Para baixo e para frente.
Para cima e para a direita.
Para cima e para a esquerda.
Para baixo e para trás.
Para baixo e para cima.

QUESTÃO

(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

(B)
(C)
(D)

(E)

(A)

(B)

36

O desenvolvimento e a maturação auditiva
de um bebê com audição normal seguem
uma sequência padronizada de habilidades
auditivas que evoluem desde o nascimento
até os dois anos de idade. Com relação à
habilidade de reconhecimento auditivo,
assinale a alternativa correta.
É a habilidade auditiva em que a criança deve
perceber a presença e a ausência do som.
Na primeira etapa do reconhecimento auditivo,
são apresentados estímulos auditivos em
conjunto abertos (open-set).
É o ato de diferenciar dois ou mais estímulos
sonoros.
Na segunda etapa do reconhecimento auditivo,
os estímulos auditivos são apresentados em
conjunto fechado (closed-set).
O reconhecimento representa o início da
habilidade de compreensão, consequentemente,
pressupõe todos os níveis de processamento
auditivo, a saber: detecção, discriminação,
reconhecimento introdutório e avançado,
envolvendo os processos psíquicos de atenção
e memória.

QUESTÃO

(A)

QUESTÃO

35

(C)

(D)

(E)

37

Assinale a alternativa correta que influencia
positivamente no desenvolvimento de
crianças com deficiência auditiva.
Objetivos diversos em cada local de vivência da
criança.
Diagnóstico tardio.
Uso incorreto ou inconsistente dos recursos
auxiliares à audição.
Adaptação de recursos auxiliares à audição logo
após diagnóstico audiológico, para evitar tempo
de privação sensorial.
Pouca permeabilidade da família ao processo de
(re)habilitação auditiva.

Com relação ao desenvolvimento do sistema
auditivo, assinale a alternativa INCORRETA.
A função auditiva é considerada uma peça
fundamental
do
complexo
sistema
de
comunicação do ser humano. A integridade
e o funcionamento adequado dos órgãos
responsáveis pela audição e pela fala são prérequisitos fundamentais para garantir a aquisição
da linguagem.
O desenvolvimento do sistema auditivo periférico
inicia-se no nono mês de vida intrauterina
e estará completo no período pós-natal até
aproximadamente dois anos de idade.
O sistema auditivo central está menos
desenvolvido no período neonatal, o que ocorre
gradativamente até a fase adulta. Para estudar
o nível de maturação desse sistema no período
neonatal durante os 23 meses seguintes,
pesquisadores recorrem aos testes de percepção
auditiva, como o de discriminação dos sons da
fala e o da localização da fonte sonora.
Alguns métodos utilizados para a avaliação
auditiva em neonatos, como o Potencial Evocado
Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), emissões
otoacústicas e outros apresentam como
vantagens a objetividade e a participação de
apenas um profissional para realização do teste.
Por outro lado, apresentam desvantagens como
o alto custo do equipamento, sua manutenção e
a análise dos traçados.
Outros métodos para a avaliação auditiva são
os testes que avaliam as respostas auditivas
comportamentais, obtendo-se respostas claras
e seguras para uma variedade de estímulos
auditivos, nos quais o espectro e as intensidades
do sinal são conhecidos. Tal método possibilita
fornecer informações relativas ao grau de
maturação do sistema nervoso central.

QUESTÃO

(A)
(B)

8

38

39

A escuta dicótica caracteriza-se pela
condição em que diferentes estímulos
são apresentados para cada orelha
simultaneamente, situação de escuta em
que as vias contralaterais dominam e
suprimem as vias ipsilaterais. Avalia a função
hemisférica, a transferência inter-hemisférica
de informação, maturação e desenvolvimento
do Sistema Nervoso Auditivo Central (SNAC).
Assinale a alternativa correta que apresenta
os testes dicóticos.
Dissílabos alternados ou SSW e dígitos.
Teste de fala no ruído e dígitos.
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(C)
(D)
(E)

Teste de fala filtrada e dissílabos alternados ou
SSW.
Teste pediátrico de inteligibilidade de fala ou PSI
e teste de fala no ruído.
Teste de Reconhecimento do Padrão de
Frequência (PPST) e dissílabos alternados ou
SSW.

QUESTÃO

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

Distúrbios
ligamentosos/musculares
e
emocionais.
Distúrbios medicamentosos/ósseos e funcionais.
Distúrbios emocionais/fibrosos e musculares.

QUESTÃO

40

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

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

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

Assinale a alternativa correta que corresponde
à classificação das alterações da Articulação
Temporomandibular (ATM), para efeito
de diagnóstico diferencial e consequente
definição dos tratamentos.
Distúrbios ósseos/musculares e articulares.
Distúrbios endócrinos/emocionais e musculares.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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45

Quando a intervenção fonoaudiológica
deve ser iniciada em pacientes com fissura
labiopalatina?
Antes da palatoplastia.
Após 15 dias da palatoplastia.
Após 30 dias da palatoplastia.
Após 60 dias da palatoplastia.
Após 90 dias da palatoplastia.

QUESTÃO

42

44

A fissura labiopalatina é um defeito congênito
que está entre as malformações mais comuns
da face, com incidência ao redor de 1:650
nascimentos, de etiologia multifatorial. Quais
aspectos fazem parte dessa multifatoriedade?
Fatores hormonais e gestacionais.
Fatores sociais e psicológicos.
Predisposição genética e fatores ambientais.
Predisposição situacional/fatores psicossociais.
Fatores nutricionais e gestacionais.

QUESTÃO

41

43

Ao
pensarmos
em
intervenção
fonoaudiológica nos distúrbios de fala
apresentados pelos indivíduos com Fissura
Labiopalatina e/ou Disfunção Velofaríngea,
podemos dividir esses distúrbios em duas
categorias. Quais são essas categorias?
Distúrbios transitórios e permanentes.
Distúrbios obrigatórios e compensatórios.
Distúrbios orgânicos e funcionais.
Distúrbios naturais e artificiais.
Distúrbios sequelares e intrínsecos.

QUESTÃO

Quais são os movimentos que a Articulação
Temporomandibular (ATM) realiza?
Perpendicular/circular.
Rotação/translação.
Vertical/horizontal.
Vertical/circular.
Horizontal/circular.

QUESTÃO

(A)
(B)

(D)
(E)

Preencha a lacuna a seguir e assinale a
alternativa correta.
“O _________________________ é um teste
de avaliação do processamento auditivo,
e os processos envolvidos na tarefa a ser
executada são a atenção seletiva e a figurafundo, uma vez que o paciente deverá
apontar a figura correspondente à frase
ouvida, apresentada concomitantemente à
apresentação de uma história. Além disso, a
tarefa envolvida no teste, ou seja, o trabalho
que o paciente deverá fazer para solucionar
o problema de identificar separadamente
as informações que foram apresentadas
sobrepostas e simultâneas pode ser
denominada de dicótica ou monótica,
levando-se em conta o alcance de cada
informação por uma (monoaural) ou ambas
as orelhas (biaural)”.
teste de dissílabos alternados ou SSW
testes de ordenação e sequência temporal
teste pediátrico de inteligibilidade de fala ou PSI
teste não verbal de escuta direcionada
testes de resolução temporal

QUESTÃO

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

(C)

46

Nas alterações da fala, encontramos um
grupo cararterizado pela Apraxia da Fala
(verbal), que pode vir acompanhado por qual
tipo de Apraxia?
Apraxia motora.
Apraxia da escrita.
Apraxia da leitura.
Apraxia orofacial.
Apraxia musculoesquelética.
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QUESTÃO

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

Preencha a lacuna e assinale a alternativa
correta.
A__________________________
é
a
dificuldade secundária pela perda sensorial
e/ou muscular de estruturas responsáveis
pela deglutição fisiológica normal.
disfagia psicogênica
disfagia oral
disfagia mecânica
disfagia esofágica
disfagia fisiológica

QUESTÃO

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

49

Qual é um dos riscos que um paciente
com o diagnóstico de Disfagia Orofaríngea
Neurogênica corre, sem
o tratamento
adequado?
Infecções gastrointestinais.
Infecções pulmonares.
Infecções urinárias.
Infecções nas articulações.
Infecções no trato digestivo.

QUESTÃO

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

48

São problemas que os pacientes submetidos
à Laringectomia Total terão, EXCETO
dificuldade da passagem do alimento no esôfago.
dificuldade da penetração do alimento no
esôfago.
alteração no trânsito esofágico.
alteração no peristaltismo esofágico.
broncoaspiração.

QUESTÃO

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

47

50

É uma das causas da Disfagia Orofaríngea
Neurogênica
a distrofia muscular.
o câncer de cabeça e pescoço.
o acidente vascular cerebral.
os distúrbios de faringe.
os distúrbios do esôfago.
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