
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

FONOAUDIÓLOGO

31. (CONCURSO CRATO/2021) O desenvolvimento
fonológico é um processo que acontece de modo di-
ferente entre as crianças, sendo comum ocorrer di-
ficuldades na produção da fala. Em vista disso,
como se caracterizam os achados de natureza fono-
lógica durante este processo?

A) O desenvolvimento fonológico obedece a uma crono-
logia definida, na qual a criança vai acrescentando fo-
nemas ao seu inventário fonológico que se inicia com o
aparecimento das líquidas e finaliza com as fricativas.

B) Determina-se que a idade esperada para a aquisição
dos fonemas do Português Brasileiro, constituído de
15 fonemas, encontra-se entre 2,1 meses e 4,8 meses.

C) As substituições e omissões durante o desenvolvi-
mento fonológico ocorrem devido às alterações na
consciência fonológica e no processamento auditivo
central, devendo ser indicadas para atendimento fono-
audiológico imediato.

D) As crianças que continuam apresentando alterações na
fala em idade posterior à esperada, com substituições e
omissões fonêmicas, são diagnosticadas na clínica fo-
noaudiológica como desvio fonético.

E) A expansão do inventário fonológico é caracterizada
pela presença de substituições e omissões com objetivo
de simplificar determinados sons complexos ou ainda
em aquisição.

32. (CONCURSO CRATO/2021) A linguagem infantil
apresenta vários componentes na sua constituição
e, para isso, necessita de instrumentos de avaliação
específicos para diagnosticar possíveis transtornos.
Portanto, de que modo os instrumentos de avalia-
ção podem colaborar para um diagnóstico de lin-
guagem infantil?

A) O teste Consciência Fonológica - CONFIAS avalia a
capacidade da criança de manipular os sons da fala.

B) O Ditado Balanceado (MOOJEN, 2011) avalia os do-
mínios cognitivos da linguagem, em especial a memó-
ria, a cognição e as funções da linguagem.

C) O Teste de Desempenho Escolar - TDE avalia a escrita
a partir do conversor fonema-grafema, regras contex-
tuais simples e irregularidades da língua.

D) A Avaliação Neuropsicológica Breve - Neupsilin ava-
lia de forma ampla as capacidades fundamentais para
o desempenho escolar.

E) O teste ABFW enfoca a avaliação dos aspectos fonéti-
cos da produção da linguagem, assim como a avaliação
da fluência e da pragmática.

33. (CONCURSO CRATO/2021) Uma criança com
idade de 06 anos apresenta alterações na linguagem
oral caracterizada por falta de precisão e consis-
tência nos movimentos articulatórios. Não há evi-
dências de deficiência intelectual, transtorno men-
tal, deficiência auditiva ou déficits neuromuscula-
res, porém foi identificado um transtorno neurogê-
nico idiopático. O caso apresentado está relacio-
nado à qual diagnóstico na clínica fonoaudiológica?

A) Atraso de linguagem

B) Distúrbio específico de linguagem

C) Apraxia de Fala

D) Distúrbio fonológico

E) Afasia infantil

34. (CONCURSO CRATO/2021) A eficácia da terapia
fonoaudiológica em crianças com Transtorno do
Espectro Autista dependem de fatores como o per-
fil individual, as características familiares e as al-
ternativas educacionais e terapêuticas disponíveis.
Neste contexto, como o fonoaudiólogo deve condu-
zir a terapia fonoaudiológica para uma criança que
manifesta tal transtorno?

A) Reduzir o contato interpessoal para que o foco da te-
rapia esteja centrada na produção da linguagem oral e
escrita.

B) Estimular o uso de dois meios de expressão ao mesmo
tempo para adequar as funções comunicativas.

C) Evitar situações-problemas, pois não colaboram com a
ampliação das iniciativas de comunicação.

D) Para crianças que verbalizam, deve-se limitar o uso de
atividades simbólicas, pois inibem as possibilidades de
comunicação.

E) Jogos cooperativos e atividades em grupo prejudicam
o desenvolvimento da atenção e concentração.
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35. (CONCURSO CRATO/2021) Para se obter fluên-
cia na leitura oral devem ser consideradas a capa-
cidade de um individuo ler um texto com o menor
número de erros possíveis, de decodificar e reconhe-
cer palavras rapidamente e o uso da prosódia. Por-
tanto, para o desenvolvimento da fluência e com-
preensão da leitura em escolares com dislexia, que
tipo de estratégia é a mais indicada?

A) Exercitar um único gênero de texto para a ampliação
do léxico mental.

B) Utilizar a técnica da janela, por meio da régua vazada,
para adequar a velocidade da leitura.

C) Aplicar tarefas de leitura que inibam o uso dos sinais
de pontuação e uso da prosódia com objetivo de redu-
zir erros.

D) Estimular o desenvolvimento da automaticidade da
precisão da leitura por meio de práticas do treino da
escrita.

E) Evitar a gravação da leitura para não reforçar o padrão
incorreto apresentado pelo escolar.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Um paciente, com
idade de 78 anos, foi avaliado por um fonoaudió-
logo, pois apresentou queixa de problemas na co-
municação após um acidente vascular encefálico.
Entende-se que as afasias são transtornos da lin-
guagem adquiridos, com características específicas.
Deste modo, como as afasias são compreendidas
considerando suas manifestações típicas de lingua-
gem?

A) A Afasia de Broca caracteriza-se pela a dificuldade em
encontrar palavras para nomear. Comumente, as habi-
lidades de compreensão, repetição e fluência estão em
boas condições.

B) A Afasia de Condução envolve uma lesão no centro
expressivo da fala, com alterações na nomeação e re-
petição de palavras, assim como na fluência da fala. A
compreensão está preservada ou parcialmente preser-
vada.

C) A Afasia Anômica decorre uma lesão envolvendo as
vias de conexão entre os centros audioverbal e expres-
sivo da fala e se caracteriza por deficiência da repetição
das palavras desproporcional em relação à compreen-
são e a produção da fala espontânea.

D) A Afasia de Wernicke atinge a o centro audioverbal,
com alterações na compreensão, nomeação e repeti-
ção de palavras, podendo produzir um fala fluente com
presença de jargões, parafasias e neologismos.

E) A Disartria é um tipo de afasia que acomete apenas
a atividade motora da fala, com alterações na nomea-
ção e repetição de palavras, assim como na fluência da
fala. A compreensão está preservada ou parcialmente
preservada.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Para avaliação dos
distúrbios da fluência, alguns testes devem ser apli-
cados para a determinação das características da
fala e diagnóstico fonoaudiológico. Considerando a
gagueira de desenvolvimento como um distúrbio de
fluência, que testagem é utilizada para se estabele-
cer a tipologia da gagueira?

A) Avaliação de uma amostra de fala para determinar o
percentual de acometimento das disfluências comuns
no uso da linguagem.

B) Avaliação da taxa de elocução que representa o número
de palavras que o falante expressa em uma unidade de
tempo.

C) Avaliação das situações facilitadoras de fala em som-
bra, fala mascarada, canto, linguagem automática, fala
rítmica e fala sussurrada.

D) Leitura de 05 sentenças em quatro velocidades diferen-
tes: normal, rápida, devagar e com interpretação.

E) Avaliação de uma amostra de fala para determinar
o percentual de acometimento, em especial, de blo-
queios, prolongamentos e repetições.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Um paciente, do sexo
masculino, com 23 anos de idade, que apresentou
queixas na sua fluência de fala foi avaliado por um
fonoaudiólogo. O profissional, durante uma avalia-
ção, detectou no paciente disfluências gagas acima
dos padrões esperados, disfluências comuns exces-
sivas, velocidade de fala rápida e com momentos de
variação, prejuízos na inteligibilidade da fala e al-
terações na prosódia. Com base nos dados, qual o
provável diagnóstico fonoaudiológico?

A) Gagueira de desenvolvimento

B) Taquilalia

C) Taquifemia
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D) Gagueira fisiológica

E) Distúrbio de Fluência em Adulto

39. (CONCURSO CRATO/2021) Visando equilibrar os
aspectos funcionais da mastigação na presença de
alguma alteração, o treino muscular poderá ser uti-
lizado como estratégia terapêutica. Assim, como
devem ser aplicados os exercícios para a melhoria
da função mastigatória?

A) Exercícios de contração isotônica conduzem ao au-
mento da força e resistência muscular. Devem ser efe-
tuados de modo mais lento e mantendo a contração, em
especial dos músculos bucinador, orbicular da boca e
da língua.

B) Realizados com maior velocidade, os exercícios de
contração isométrica facilitam o aumento da amplitude
de movimento muscular, melhorando a mobilidade
do músculo, sendo trabalhados, preferencialmente no
exercício da própria função mastigatória.

C) Os exercícios de contração isotônica e isométrica de-
vem ser efetuados de modo mais lento, com contração-
relaxamento em uma série de 10 vezes por minuto.
Utiliza-se alimentos de consistência mais firme para
reforçar o padrão muscular correto.

D) Os exercícios de contra-resistência ao movimento au-
mentam a força e a mobilidade, induzem a um trabalho
mais intenso dos músculos, buscando sempre as situa-
ções mais naturais possíveis de treinamento, como en-
quanto o sujeito realiza tarefas da vida diária.

E) Realizar exercícios isométricos e isotônicos em situa-
ções mais naturais possíveis de treinamento, como en-
quanto o sujeito conversa ou se movimenta dificulta a
concentração do paciente e reduz a eficácia da ativi-
dade muscular.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação à preven-
ção e à promoção da saúde na área da Motrici-
dade Orofacial, é importante que a população te-
nha conhecimento da relevância das funções orofa-
ciais para o desenvolvimento humano. Deste modo,
que informação corresponde à uma orientação ade-
quada nas práticas fonoaudiológicas?

A) Para as crianças que têm recusa alimentar, afastada al-
guma patologia de base, deve ser investigado se não
sentem fome, se têm medo de comer, se são seletivas
ou têm mais de um dos transtornos citados.

B) Na amamentação do seio materno, a mãe deve colo-
car o bebê de lado em relação o corpo dela, com apoio
no antebraço do bebê, e posicionar a boca na altura do
mamilo e na auréola da mãe.

C) Quando o uso de mamadeira é recomendado, deve-se
observar se o orifício do bico está correto, que ocorre
quando o leite realiza um jato quando a mamadeira é
virada para baixo.

D) É recomendada a interrupção brusca dos hábitos de
sucção, pois inibem a migração para outros hábitos
como bruxismo, onicofagia e compulsão alimentar.

E) Nos idosos, a atenção fonoaudiológica ocorre, dentre
outros aspectos, devido à presença de assimetrias fa-
ciais, lábios grossos, língua com aumento da pressão,
uso de próteses dentárias, bochechas com hipermobili-
dade .

41. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei 13.002, sancio-
nada em 20 de junho de 2014, o obriga a realiza-
ção da avaliação do frênulo da língua nos recém-
nascidos de todos os hospitais e maternidades do
país. Para se chegar ao diagnóstico da limitação
dos movimentos da língua causadas pelo frênulo
lingual nos recém-nascidos, que característica deve
ser considerada?

A) A espessura do frênulo lingual pode se apresentar flá-
cido, adequado ou rígido, observado no movimento de
elevação da língua.

B) A fixação do frênulo no assoalho da boca pode estar
visível a partir das curúnculas sublinguais ou a partir
da crista alveolar inferior.

C) É no movimento de protrusão que é possível avaliar as
características anatômicas do frênulo lingual.

D) A fixação do frênulo na língua pode estar no terço an-
terior, entre o terço posterior e o médio ou no ápice.

E) O formato adequado da ponta da língua na elevação
pode estar triangular, bífida, lateralizada para esquerda
ou direita ou em formato de "coração".

42. (CONCURSO CRATO/2021) As funções orofaciais
compreendem a respiração, a mastigação, degluti-
ção e fala, que devem ser avaliadas de modo mi-
nucioso para um adequado diagnóstico fonoaudio-
lógico. Neste contexto, quais os achados mais rele-
vantes que necessitam ser investigados em uma ava-
liação da Motricidade Orofacial?
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A) Identificar se a presença da respiração nasal é decor-
rente de hábito ou fator obstrutivo, bem como as de-
mais funções miofuncionais decorrentes do quadro.

B) Na análise da mastigação, para fins diagnósticos, é
considerado unicamente o padrão mastigatório e sua
relação com condição dento-oclusal.

C) A avaliação da fala permite direcionar se os distúrbios
são de natureza fonético ou fonológico, assim como
quadros de disartria e dispraxia/apraxia de fala.

D) O exame da deglutição é realizado de modo resumido,
visto que os protocolos de avaliação da disfagia são
mais completos para a detecção de alterações.

E) A coordenação motora da fala poderá ser realizada
com a emissão de [pataka], cujo objetivo é avaliar a
intensidade da voz e o ataque vocal.

43. (CONCURSO CRATO/2021) O diagnóstico fono-
audiológico é de fundamental importância para o
delineamento das condutas terapêuticas e encami-
nhamentos futuros. Deste modo, como se consti-
tuem os diagnósticos fonoaudiológicos em Motrici-
dade Orofacial?

A) Respiração oral e nasal, distúrbios da mastigação, dis-
túrbios da deglutição e distúrbios de fala.

B) Respiração oral e nasal, distúrbios da sucção, distúr-
bios da mastigação, distúrbios da deglutição e distúr-
bios de fala e da estética facial.

C) Distúrbios da sucção, distúrbios da mastigação, distúr-
bios da deglutição e distúrbios de fala.

D) Respiração oral e nasal, distúrbios da mastigação e dis-
túrbios de fala.

E) Distúrbios da mastigação, distúrbios da deglutição e
distúrbios de fala.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Alguns ajustes do
corpo e da cabeça são posturas consideradas efe-
tivas na redução da aspiração de diferentes grupos
de pacientes adultos com disfagia neurogênica. Por-
tanto, qual a indicação de uma determinada mano-
bra para este perfil de paciente?

A) Rotação de cabeça é indicada quando há necessidade
de diminuição da elevação da laringe.

B) Supraglótica é indicada quando ocorre a diminuição da
retração da base da língua (estase na valécula).

C) A manobra de Mendelsohn é indicada na aspiração du-
rante a deglutição e na redução da atividade esfincté-
rica da laringe.

D) Cabeça ou queixo para baixo é indicada para escape
pré-maturo de alimento e demora do desencadeamento
da deglutição.

E) Deglutição com esforço é indicada para paresia ou pa-
ralisia da faringe e das pregas vocais.

45. (CONCURSO CRATO/2021) Em crianças com
quadro de disfagia neonatal, orientações podem ser
ministradas, em especial, para os recém-nascidos
pré-termo e de risco. Desta maneira, qual a ins-
trução que deve ser administrada para a família e
cuidadores?

A) Estimular a sucção no seio materno sem esgotamento
de leite prévio para garantir o prazer e o contato mãe e
recém-nascido.

B) Evitar a estimulação tátil e gustativa utilizando na re-
gião peri e intraoral com o dedo enluvado, pois desen-
cadeia reflexos indesejados.

C) O volume e intervalos da mamadas devem ser deter-
minados pela necessidade do recém-nascido, visando
o estimulo ao prazer em se alimentar.

D) Estimular a sucção nutritiva durante a alimentação por
sonda.

E) Alimentar o recém-nascido em posição semielevada,
evitando hiperextensão corporal e da cabeça.

46. (CONCURSO CRATO/2021) A Triagem Auditiva
Neonatal Universal - Tanu consiste na estrutura-
ção de uma linha de cuidado com a audição do
recém-nascido. Portanto, que informação está di-
retamente relacionada com esta linha de cuidado?

A) A Tanu tem como objetivo a identificação, diagnóstico
e intervenção em crianças com perdas auditivas a par-
tir de 45dBNA, congênitas, permanentes ou de início
na fase neonatal.

B) Os registros, por meio das emissões otoacústicas evo-
cadas ou do potencial evocado auditivo de tronco en-
cefálico, são procedimentos não invasivos, preferenci-
almente com os recém-nascidos em sono natural.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE CRATO

4



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

C) Na fase de identificação, o objetivo é realizar a Tanu
em todos os recém-nascidos de alto-risco e encami-
nhar aqueles com falha na triagem para o diagnóstico
médico e audiológico especializado.

D) Para o recém-nascido de baixo-risco, utiliza-se o regis-
tro do potencial evocado auditivo de tronco encefálico
e, no caso de falha, devem ser realizados mais três re-
gistros

E) A fase de reteste deve ser realizada para o recém-
nascido de baixo e alto risco, num período entre 30
e 45 dias.

47. (CONCURSO CRATO/2021) Algumas peculiarida-
des fazem parte da avaliação audiológica de paci-
entes idosos, pois se consideram os processos envol-
vidos no envelhecimento. Deste modo, qual seria
um achado característico do envelhecimento da au-
dição detectado pela avaliação audiológica?

A) Presença de perda auditiva, sem zumbido e tontura, na
qual a queixa mais citada é a dificuldade de compre-
ender a fala, principalmente em situações nas quais há
ruído no ambiente.

B) Na imitanciomentria, a curva timpanométrica mais ob-
servada é a do tipo B, e os reflexos reflexos acústicos
estão ausentes.

C) Comumente, é observada perda auditiva sensorioneu-
ral descendente com variação do grau leve a moderado.

D) Observa-se efeito positivo na idade na obtenção das
emissões otoacústicas e piores limiares tonais nos in-
divíduos que apresentam respostas presentes.

E) O processamento auditivo central revela habilidades de
processamento temporal, de figura-fundo e de fecha-
mento auditivo.

48. (CONCURSO CRATO/2021) A perda auditiva in-
duzida por ruído (PAIR) ou perda auditiva in-
duzidas por níveis de pressão sonora elevados
(PAINPSE) é uma das doenças ocupacionais mais
comuns, sendo a segunda causa mais importante de
perda auditiva sensorioneural, depois da presbia-
cusia. Sobre este distúrbio, o que a legislação bra-
sileira estabelece em suas normas regulamentado-
ras?

A) O exame audiométrico será realizado, no mínimo, no
momento da admissão, no 6º mês após a mesma, anu-
almente a partir de então, e na demissão. O trabalha-
dor permanecerá em repouso auditivo por um período
mínimo de 14 horas até o momento de realização do
exame audiométrico.

B) Cabe ao empregado adquirir o equipamento de prote-
ção individual adequado ao risco de cada atividade e se
responsabilizar pela manutenção periódica do disposi-
tivo.

C) Devem ser submetidos a exames audiométricos de re-
ferência e sequenciais, no mínimo, todos os trabalha-
dores que exerçam ou exercerão suas atividades em
ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassem
os limites de tolerância de 75dBNPS, independente-
mente do uso de protetor auditivo.

D) São considerados sugestivos de perda auditiva indu-
zida por níveis de pressão sonora elevados os casos cu-
jos audiogramas, nas frequências de 3.000 e/ou 4.000
e/ou 6.000 Hz, apresentam limiares auditivos acima de
45 dB (NA) e mais elevados do que nas outras frequên-
cias testadas.

E) O diagnóstico conclusivo, o diagnóstico diferencial e
a definição da aptidão para o trabalho, na suspeita de
perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora
elevados, estão a cargo do fonoaudiólogo.

49. (CONCURSO CRATO/2021) A avaliação audioló-
gica é um instrumento no diagnóstico de distúrbios
que causam redução ou perda da acuidade auditiva.
Baseado nesta premissa, que distúrbio tem como
padrão audiológico geral perda auditiva condutiva,
inicialmente nas frequências baixas, evoluindo para
as frequências altas e via óssea; índice de reconheci-
mento de fala superior a 88%; imitanciometria com
timpanogramas do tipo Ar ou tipo A e ausências de
reflexos acústicos?

A) Doença de Meniére

B) Surdez súbita

C) Rubéola congênita

D) Otosclerose

E) Ototoxidade
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50. (CONCURSO CRATO/2021) As características in-
dividuais da criança com deficiência auditiva, a pre-
ferência dos responsáveis e os critérios técnicos es-
tabelecidos pelo fonoaudiólogo determinam a pró-
tese auditiva que será selecionada em casos de indi-
cação. Para uma protetização mais eficaz em paci-
entes pediátricos, é necessário que tipo de direcio-
namento?

A) Quando o comprometimento auditivo compromete
ambas as orelhas, é recomendado adaptação de prótese
auditiva unilateral, na orelha de pior limiar auditivo.

B) A primeira opção de escolha é o tipo retroauricular, por
causa da maior resistência física, melhor adaptação, fa-
cilidade na troca de moldes e acesso à tecnologias au-
xiliares.

C) Quando se optar pela não adaptação de próteses au-
ditivas convencionais, não é recomendada a utilização
do sistema de frequência modulada (FM) para crianças
escolares.

D) Nos casos em que houver reduzido desempenho audi-
tivo, a opção pelo implante colear deve ser desconsi-
derada.

E) Sobre os moldes auriculares, é recomendada a ventila-
ção do tipo diagonal , pois amplia o ganho em frequên-
cias altas, contribuindo para a percepção de sons am-
bientais.

51. (CONCURSO CRATO/2021) O Distúrbio do Pro-
cessamento Auditivo relaciona-se às alterações no
uso do sistema nervoso central em relação à capta-
ção da informação auditiva sensorial, afetando as
habilidades de atender, compreender e memória.
Portanto, o que caracteriza a clínica do Distúrbio
do Processamento Auditivo?

A) O Distúrbio do Processamento Auditivo é um prejuízo
da audição que resulta de disfunções de ordem supe-
rior, denominadas cognitivas, de linguagem ou distúr-
bio relacionado.

B) Os testes comportamentais do processamento auditivo
podem ser realizados em crianças acima de 2 anos,
desde que tenham uma linguagem oral compatível com
a idade.

C) Devem ser encaminhados para a avaliação do proces-
samento auditivo indivíduos que apresentam dificul-
dade de comunicação associada à ambiente silencioso
e sem problemas na fluência da fala.

D) O distúrbio de processamento auditivo está relacio-
nado às lesões neuromorfológicas, atraso neuromatu-
racional, transtornos neurológicos, desordens psíqui-
cas e fatores sócio-culturais.

E) As áreas problemáticas no distúrbio de processamento
auditivo são: atenção, memória, ordenação temporal,
figura-fundo e fechamento, que levam dificuldades em
lógica.

52. (CONCURSO CRATO/2021) O objetivo da avalia-
ção vocal de um indivíduo é descrever o perfil bá-
sico da voz, assim como averiguar a influência dos
comportamentos comunicativos na origem de uma
disfonia. Na clínica dos distúrbios da voz, que resul-
tados poderiam ser esperados na avaliação da voz
de indivíduos que apresentam quadro disfônico de-
corrente de nódulos vocais bilaterais?

A) Resultados na escala GIRBAS com valores de G = 3,
I = 0, R = 2, B = 2, A = 1 e S = 2.

B) Pitch grave, com registro vocal elevado e loudness
forte, devido à natureza histológica dos nódulos.

C) Os valores respiratórios podem estar normais para o
uso da fala, sendo abaixo de 2.100 ml para as mulhe-
res e 2.200 ml para os homens.

D) Para complementar a avaliação da psicodinâmica vo-
cal, solicita-se avaliação psicológica.

E) Os tempos máximos de fonação abaixo de 10 segun-
dos e relação s/z acima de 1,2, em casos de presença
de fenda glótica.

53. (CONCURSO CRATO/2021) O sistema de classifi-
cação das disfonias de Behlau e Pontes (1990 e 1995)
é baseado no envolvimento do comportamento vo-
cal na causa da disfonia. Neste contexto, como
se definiria uma disfonia tendo como parâmetro a
causa deste distúrbio?

A) A disfonia orgânica é decorrente de fatores extracom-
portamentais, ou seja, os comportamentos inadequa-
dos não são fatores desencadeantes do quadro.

B) Uma disfonia funcional primária estaria relacionada às
alterações no funcionamento das pregas vocais, porém
com uma doença de base orgânica.
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C) O conceito de disfonia funcional baseia-se na presença
de qualquer fenda glótica, porém sem lesão de massa
nas pregas vocais.

D) A disfonia organofuncional são involuções das disfo-
nias funcionais, porém sem lesão de massa nas pregas
vocais.

E) O uso incorreto da voz, modelos vocais deficientes e
inadaptações vocais caracterizam a disfonia orgânica.

54. (CONCURSO CRATO/2021) Um paciente, com
idade de 34 anos, do sexo masculino, cuja pro-
fissão é professor, foi diagnosticado com disfonia
funcional com presença de fenda glótica triangu-
lar médio-posterior. Na avaliação vocal, apresentou
como principais características: tensões cervicais e
laríngeas, pitch grave, loudness fraca, ressonância
laringofaríngea e tempos máximos de fonação re-
duzidos. Para o quadro, quais os procedimentos te-
rapêuticos seriam os mais indicados?

A) Técnica de empuxo, técnica mastigatória, monitora-
mento auditivo e bocejo-suspiro.

B) Fonação-inspiratória, pressão digital de laringe, exer-
cícios de função vocal e bocejo-suspiro.

C) Técnica mastigatória, monitoramento auditivo,
fonação-inspiratória e pressão digital de laringe.

D) Som nasal, técnica mastigatória, monitoramento audi-
tivo e bocejo-suspiro.

E) Exercícios de função vocal, técnica de empuxo, técnica
mastigatória e som nasal.

55. (CONCURSO CRATO/2021) Em 2018, o Ministé-
rio da Saúde publicou a obra Distúrbio de Voz Re-
lacionado ao Trabalho - DVRT, reconhecendo a im-
portância de procedimentos fonoaudiológicos para
a manutenção da saúde vocal do trabalhador. Base-
ado neste contexto, que serviço possui a função de
desenvolver ações de educação em saúde, coorde-
nação de projetos de promoção, vigilância e apoio
para o estabelecimento da relação do DVRT em sua
área de abrangência, assim como de apoio matricial
ou institucional para o desenvolvimento de ações de
saúde do trabalhador em todos os serviços de saúde
do Sistema Único de Saúde?

A) Equipe de Saúde da Família

B) Vigilância em Saúde do Trabalhador

C) Centros de Referência em Saúde do Trabalhador

D) Serviços Especializados de Segurança e Medicina do
Trabalho

E) Sistema Nacional de Agravos de Notificação do Minis-
tério da Saúde

56. (CONCURSO CRATO/2021) O Código de Ética da
Fonoaudiologia regulamenta os direitos e os deve-
res e estabelece as infrações dos fonoaudiólogos ins-
critos nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia.
No entendimento deste código, o que se caracteriza
como uma infração ética?

A) Recusar-se a exercer a profissão quando as condições
de trabalho não forem dignas e seguras.

B) Emitir atestados e realizar perícias de natureza forense,
extra-judicial ou securitária.

C) Ensinar procedimentos próprios da Fonoaudiologia
que visem à formação profissional de outrem que não
sejam acadêmicos de Fonoaudiologia ou fonoaudió-
logo.

D) Gerenciar, coordenar, chefiar e assumir responsabili-
dade técnica sem a devida especialidade.

E) Fixar os honorários baseados na condição socioeconô-
mica da comunidade, na titulação do profissional e no
custo operacional.

57. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei No. 6.965, de
9 de dezembro de 1981, dispõe sobre a regulamen-
tação da profissão de fonoaudiólogo. Nesta norma-
tiva encontram-se determinações para o exercício
profissional da Fonoaudiologia. Deste modo, o que
constitui, mediante a lei, uma normatização para o
fonoaudiólogo?

A) É vedado o exercício de atividades psicomotoras,
mesmo quando destinadas à correção de distúrbios au-
ditivos ou de linguagem.

B) Para o exercício de qualquer atividade de natureza fo-
noaudiológica, será exigida a apresentação da carteira
profissional emitida pelo Conselho Regional.

C) Assessorar órgãos público, privados, mistos e autar-
quias são atividades privativas dos Conselhos Regio-
nais e Federal de Fonoaudiologia.
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D) É proibido supervisionar profissionais e alunos em tra-
balhos teóricos e práticos de Fonoaudiologia sem a de-
vida qualificação de professor do ensino superior.

E) É obrigatório o registro dos fonoaudiólogos no Con-
selho Regional de sua jurisdição, sendo facultativo o
registro das empresas ligadas à Fonoaudiologia.

58. (CONCURSO CRATO/2021) O Uso equipamentos
de proteção individual é eficiente na redução do
contato com matéria orgânica e deve ser restrito ao
ambiente de trabalho. Portanto, para os procedi-
mentos fonoaudiológicos, como deve ser manuseado
este tipo de equipamento?

A) Apesar de não ter data de validade, as luvas devem ser
trocadas a cada paciente e não podem manipular outro
objeto.

B) Os protetores oculares protegem a mucosa ocular da
contaminação acidental e os mais indicados não pos-
suem vedação periférica, ou seja, acima e abaixo dos
olhos.

C) A máscara deve ser retirada após o seu uso para cada
paciente ou por período máximo de duas horas para
cada paciente e/ou quando visivelmente contaminada
e/ou molhada.

D) Os aventais devem ser de cor clara, permeáveis e lon-
gos, com colarinho baixo, de tecido, devendo ser tro-
cados sempre que sujos e/ou contaminados.

E) O jaleco é opcional quando se utiliza roupa branca ou
uniforme e, em caso de uso, deve ser acondicionado
em recipiente próprio sendo retirado apenas para a la-
vagem.

59. (CONCURSO CRATO/2021) A Fonoaudiologia
contribui na consolidação das políticas públicas de
saúde e atua junto aos principais campos nos dife-
rentes níveis de atenção à saúde. Deste modo, de
que forma a Fonoaudiologia encontra-se inserida
nas ações das políticas públicas vigentes?

A) O Programa Saúde na Escola - PSE visa garantir a
atenção integral à saúde de crianças e adolescentes do
ensino básico. O fonoaudiólogo atua com capacitação
aos educadores e profissionais da rede básica com o
principal foco na linguagem escrita de crianças e ações
para promoção e prevenção de problemas da lingua-
gem escrita.

B) O Centro de Atenção Psicossocial - CAPS busca ga-
rantir articulação e integração dos pontos de atenção
das redes de saúde no território. Seguindo os princí-
pios dos CAPS, o fonoaudiólogo deve atuar em con-
junto com a equipe multiprofissional, sendo vedados
atendimentos individualizados.

C) Os Centros Especializados em Reabilitação foram ins-
tituídos com o objetivo de doar próteses auditivas.
Portanto, neste serviço, o fonoaudiólogo atua direcio-
nando suas praticas para o desenvolvimento de ações
com base nas diretrizes para tratamento e reabilita-
ção/habilitação de pessoas com deficiência auditiva.

D) O Serviço de Atenção Domiciliar - SAD tem como ob-
jetivo reorganizar o processo de trabalho das equipes
que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, am-
bulatorial e hospitalar. O fonoaudiólogo no SAD con-
tribuirá com a redução de custos, diminuindo o tempo
da internação, proporcionando um melhor direciona-
mento da aplicação de recursos públicos e qualidade
de vida do usuário.

E) Na Atenção Hospitalar, o fonoaudiólogo tem como es-
paço de atuação os ambulatórios, as unidades de in-
ternação e as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI)
e Semi-intensivo, podendo atuar nos distúrbios da co-
municação e da deglutição em crianças até 12 anos. As
ações fonoaudiológicas são exclusivamente de promo-
ção da saúde e prevenção de danos.

60. (CONCURSO CRATO/2021) Na clínica, ao avaliar
as queixas de alterações de fala de adultos, o fono-
audiólogo deve considerar as variações linguísticas
da comunidade de fala do paciente. A partir de en-
tão, deve-se diferenciar as variantes linguísticas da
Língua Portuguesa dos distúrbios de natureza fo-
noaudiológica. Considerando este princípio socio-
linguístico, o que considerar como manifestação de
um distúrbio fonoaudiológico?

A) Posteriorização para velar do /t/

B) Aspiração da fricativa /v/

C) Monotongação do ditongo /ej/

D) Apagamento do /R/ em posição final

E) Apagamento da oclusiva no morfema indicativo do ge-
rúndio /ndo/
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