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crescimento corporal mais acentuado nos
rapazes.

FONOAUDIÓLOGO

B) a maior alteração observada na laringe diz
respeito a uma diminuição em seu diâmetro
ântero-posterior.

21.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Marque (V) para a alternativa
verdadeira e (F) para a alternativa falsa,
em seguida marque a alternativa
CORRETA.

C) os pêlos na face indicam o início desse
processo e nos direcionam na avaliação
vocal de um adolescente.
D) até a puberdade a laringe é bastante
semelhante em ambos os sexos.

( ) devo procurar um especialista somente em
caso de alteração na voz por mais de um
mês?

E) todas as alternativas estão corretas.

( ) tenho um problema de voz. Devo procurar
um
fonoaudiólogo
e
um
otorrinolaringologista?

23.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre as abordagens do treinamento
vocal marque a alternativa CORRETA.

( ) qualquer pessoa pode ter problemas na voz?
A) o uso dos fricativos surdos como sons de
apoio é especialmente indicado quando a
faringe apresenta um padrão de fonação
hipertenso.

( ) a voz também passa por modificações ao
longo da vida?
( ) fatores como consumo de álcool e tabaco
também pode provocar problemas vocais?

B) os sons vibrantes são um dos excelentes
recursos para a facilitação de uma emissão
normotensa e eqilibrada em ressonância.

Assinale a opção CORRETA:

C) ao realizar a vibração pausada da língua,
com esforço, pode-se perceber, ao nível de
laringe, a intensa vibração reflexa de todo o
esqueleto cartilaginoso.

A) F-V-V-V-V
B) V-V-V-V-V
C) F-F-F-F-F
D) V-F-V-F-V

D) o uso dos sons plosivos tem como objetivo
solicitar a coaptação das pregas vocais,
diminuindo a força da articulação.

E) nenhuma das alternativas

E) não pode estimular a vibração da mucosa
com sons plosivos sonoros.

22.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre a mutação vocal fisiológica,
marque a alternativa CORRETA.

24.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Complete a frase, assinalando abaixo a
opção CORRETA:

A) nesse período não ocorre um crescimento
evidente na laringe acompanhando o
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“ os músculos das estruturas envolvidas na
função de deglutição: faringe, laringe e
região oral atuam simultaneamente em
funções como _____________ , fonação e
deglutição.”

D) o uso de medicações, história familiar de
doenças, não devem ser pesquisados.
E) todas as afirmativas estão corretas.
27.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre a síndrome de down, também é
conhecida por trissomia de qual
cromossomo?
Marque
a
opção
CORRETA.

A) respiração
B) expressão
C) audição
D) automatismo

A) 37

E) hidratação

B) 42
25.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre os nervos envolvidos na deglutição,
marque a alternativa INCORRETA.

C) 22
D) 30
E) 21

A) trigêmio – vi par
28.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre a ausculta cervical, marque a
alternativa CORRETA:

B) facial – vii par
C) glossofaríngeo- ix par
D) vago – x par
E) acessório – xi par

A) é uma técnica não invasiva e de baixo custo
que consiste na colocação de um
estetoscópio na região cervical do paciente,
mais especificamente na parte lateral da
junção entre a laringe e a traqueia, anterior
à carótida, com objetivo de detectar de
forma audível os sons da respiração pré e
pós deglutição.

26.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Marque a alternativa CORRETA sobre a
avaliação inicial do paciente com queixa
de disfagia:
A) posteriormente deve ser realizada uma
anamnese reduzida.

B) é uma técnica invasiva e que o profissional
fonoaudiólogo não pode realizar.

B) o exame físico deve ser incompleto, não
incluindo o estado nutricional do paciente.

C) é uma técnica realizada com uso do
otoscópio.

C) problemas neurológicos que alteram o
mecanismo normal de proteção das vias
aéreas durante a deglutição são a causa
mais frequentemente associada à disfagia
orofaríngea em crianças.

D) durante a avaliação da ausculta cervical o
paciente deve estar falando.
E) todas as alternativas estão falsas.
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E) todasas afirmativas estão falsas.

29.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Complete a frase, em seguida marque a
opção CORRETA:
“ o aleitamento materno é fundamental
para o _______________ Infantil, pois
além de garantir a adequada nutrição
para a criança, beneficiará a sua saúde
imunológica, a sua fisiologia, bem como o
seu
desenvolvimento
cognitivo
e
emocional, tendo impacto em sua saúde
em longo prazo.”

31.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
sobre hipoacusia marque a alternativa
CORRETA.
A) expressa um aumento da sensitividade da
audição.
B) expressa uma diminuição na sensitividade
da audição.
C) expressa uma sensação de ótima audição.

A) baixo peso

D) expressa uma diminuição vocal.

B) desenvolvimento

E) todas as alternativas estão corretas.

C) regresso
D) atraso

32.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Quais são os 3 menores ossículos do
corpo humano? Marque a opção
CORRETA.

E) todas as opções corretas
30.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre o papel do fonoaudiólogo na
equipe multiprofissional e processo de
trabalho na unidade de terapia intensiva
pediátrica,
marque
a
OPÇÃO
INCORRETA.

A) martelo, fêmur, falanges.
B) osso nasal, esfenóide, osso temporal.
C) zigomático, martelo, osso frontal.
D) esfenóide, osso nasal, estribo.
E) martelo, bigorna, estribo.

A) não deve estar em consonância com a
equipe multiprofissional.

33.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Marque a alternativa INCORRETA
sobre os tipos de ondas sonoras:

B) o médico geralmente coordena e são
discutidos os casos de todos os pacientes
internados.
C) outro enfoque a ser dado pelo
fonoaudiólogo, vai além do atendimento ao
paciente, cuja atenção também é a
assistência.

A) chama-se frequência o número de ciclos
que as partículas materiais realizam na
unidade de tempo(segundo).
B) amplitude é a medida do afastamento ou
deslocamento horizontal das partículas
materiais de sua posição de equilíbrio.

D) elaborar procedimentos operacionais padrão
(pop) específico da fonoaudiologia.
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C) o timbre é uma qualidade do som e da fonte
sonora.

B) para um estudo adequado do sistema
auditivo é preciso o conhecimento somente
do limiar da via aérea.

D) uma onda complexa pode ser definida como
sendo qualquer onda sonora composta de
uma série de senóides simples que podem
diferiri em amplitude, frequência ou fase.

C) é o teste menos frequente usado para
avaliação da função auditiva.
D) não é considerado como exame auditivo.

E) a onda periódica é quando a onda sonora se
repete a iguais intervalos de tempo.

E) todas as afirmativas estão falsas.

34.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre calibração, marque a alternativa
CORRETA.

36.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre a simbologia do audiograma, qual
o significado do símbolo x? Marque a
opção CORRETA.

A) é um processo que visa controlar as
características de frequência, intensidade e
tempo, verificando o funcionamento dos
equipamentos utilizados na linguagem.

A) via aérea da orelha direita.
B) via óssea da orelha esquerda.
C) via óssea da orelha direita.

B) é um processo que visa controlar as
características de frequência, intensidade e
tempo, verificando o funcionamento dos
equipamentos utilizados na audiologia.

D) via aérea e óssea da orelha direita.
E) via aérea da orelha esquerda.

C) é um processo que visa controlar as
características de frequência, intensidade e
tempo, verificando o funcionamento dos
equipamentos utilizados na voz.

37.
(CONCURSO MAURITI/2018) Qual
o significado da sigla IRF na audiologia?

D) é um processo que visa controlar as
características de frequência, intensidade e
tempo, verificando o funcionamento dos
equipamentos utilizados na disfagia.

B) instrumento de ruído na fala.

A) índice de regulação de fonema.

C) índice de reconhecimento de fala.
D) índice de ruído no fonema.
E) todas as afirmativas são verdadeiras.

E) todasas alternativas estão corretas.

38.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Marque a alternativa INCORRETA
sobre mascaramento.
A) o primeiro passo para obtenção de limiares
reais é o reconhecimento das situações em
que o mascaramento deve ser aplicado.

35.
(CONCURSO MAURITI/2018) Com
relação à audiometria tonal, marque a
opção CORRETA.
A) é determinação da menor quantidade de
energia acústica audível, o limiar auditivo.
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B) existem basicamente dois tipos de ruídos
mascarantes que são o de banda larga e o de
banda curta.

40.
(CONCURSO MAURITI/2018) A
cóclea está localizada em qual orelha?
A) interna

C) quanto maior o número de frequências
presentes num ruído mascarante, maior será
a sensação de intensidade que ele
provocará.

B) média
C) externa
D) externa e média

D) um ponto essencial na questão da utilização
do mascaramento é o conhecimento que o
audiologista pode ter da efetividade dos
ruídos mascarantes do seu próprio aparelho.

E) todas as afirmativas estão corretas.
41.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Marque a alternativa CORRETA sobre
algumas estratégias que possibilitam
ajudar a criança no processo de
comunicação.

E) quando se pesquisam os limiares por via
óssea deve-se sempre usar o mascaramento
na orelha não testada , pois a atenuação
interaural por via óssea é praticamente nula.
MAURITI/2018)
do processamento
marque a opção

A) não dar oportunidades para a criança
manifestar seus desejos.

A) não é um procedimento útil para
diagnóstico funcional e correto eficiente da
audição.

C) dar automaticamente as coisas para a
criança.

39.
(CONCURSO
Sobre avaliação
auditivo central,
CORRETA.

B) usar linguaguem incompatível com as
possibilidades de compreensão da crinça.

D) aguardar, observar e ouvir tudo o que a
criança tem para se manifestar: gestos,
vocalizações e olhares.

B) pac é o termo utilizado para se referir à
série de processos que não envolvem as
estruturas do sistema nervoso central: vias
auditivas e córtex.

E) todas as afirmativas estão falsas.

C) o processamento auditivo diz respeito à
série de processos envolvidos na detecção e
reação(análise e interpretação) à sons.

42.
(CONCURSO MAURITI/2018) Com
relação à fisiologia da fala marque a
alternativa CORRETA.

D) não existe desordem do processamento
auditivo central.

A) amusculatura da articulação recebe
impulsos voluntários dos nervos cranianos:
hipoglosso,
glossofaríngeo,
vago
e
acessório.

E) o profissional fonoaudiólogo não pode
realizar esta avaliação do processamento
auditivo central.
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B) a melhor flexibilidade e agilidade dos
órgãos fonoarticulatórios não proporcionam
melhor clareza na produção.

45.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre a gagueira marque a alternativa
INCORRETA.

C) a respiração não é fundamental para a
fisiologia da fala.

A) não pode ser olhado estritamente pela ótica
da manifestação articulatória que o
caracteriza.

D) a partir do momento que é iniciado o
processo de emissão da palavra, sensações
na área não são recebidas.

B) a gagueira é uma condição natural ao ato de
falar devido a, pelo menos dois tipos de
determinações: as motoras e emocionais.

E) os movimentos da fala são complexos e
invariáveis.

C) a gagueira pode ser desencadeado em
crianças e adultos.

43.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Complete a seguinte frase:
“ alguns fatores podem interferir no
processo
de
______________
dos
fonemas.”

D) o fonoaudiólogo é o profissional para
reabilitação de pacientes que apresentam
gagueira.
E) todas as afirmativas estão incorretas.

A) fala

46.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre a mastigação assinale a alternativa
CORRETA.

B) articulação
C) evolução
D) desenvolvimento

A) precisamos conhecer os dentes e como eles
se relacionam.

E) escuta

B) a oclusão e a tipologia facial nao
determinam a força e o modo de mastigar.

44.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Quando
o
som
é
articulado
incorretamente devido a um problema
físico ou mecânico, chamamos de:

C) a mastigação sempre tem que ser unilateral.
D) o fonoaudiólogo não atua na terapia da
mastigação.

A) desvio vocal
B) desvio laríngeo

E) não faz parte das funções dos órgãos
fonoarticulatórios.

C) desvio fonético
D) desvio fonológico

47.
(CONCURSO MAURITI/2018) De
acordo com o código de ética do conselho
federal de fonoaudiologia, marque a
opção INCORRETA.

E) desvio auditivo
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A) o código de ética da fonoaudiologia
regulamenta os direitos e os deveres e
estabelece as infrações dos fonoaudiólogos
inscritos nos conselhos regionais de
fonoaudiologia (crfa), segundo suas
atribuições específicas.

C) cianose

B)

50.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Durante a amamentação, como avaliar
uma pega incorreta? Marque a
alternativa CORRETA.

D) coordenação

da

sucção,

deglutição

e

respiração.
E) todas as afirmativas estão corretas.

compete ao conselho federal de
fonoaudiologia (cffa) não zelar pela
observância dos princípios deste código,
funcionar como conselho superior de ética
profissional, além de firmar jurisprudência
e atuar nos casos omissos.

A) a boca do lactente não está completamente
aberta e seus lábios se apresentam
praticamente fechados.

C) compete aos conselhos regionais, zelar
pelas normativas expedidas pelo conselho
federal de fonoaudiologia e deste código.

B) os mamilos não ficam dolorosos ou
apresentando fissuras.

D) existe o site do conselho federal de
fonoaudiologia.

C) o lactente não precisa virar a cabeça(com
ou sem ajuda) para realizar a sucção.

E) todas as afirmativas estão incorretas.

D) o lactente não precisa ter o reflexo de
sucção.

48.
(CONCURSO MAURITI/2018) A
movimentação de língua do neonato
caracteriza como padrão de:

E) todas as afirmativas são verdadeiras.

A) stress
B) mastigação
C) respiração
D) sucção
E) fala
49.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Quais são as INTERCORRÊNCIAS que
podem ser observadas em uma criança
durante a alimentação?
A) boa deglutição.
B) boa mastigação.
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