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E) Nenhuma das Alternativas.

FONOAUDIÓLOGO

19. (Concurso Milagres/2018) Durante a
amamentação, o que podemos avaliar
em uma pega Incorreta?

16. (Concurso Milagres/2018) A orelha
interna , ou labirinto, encontra-se
envolvida
pela
cápsula
ótica
circundante, podendo ser dividida em
duas partes:

A) O queixo do lactente está em contato com
o seio materno.
B) A boca está completamente aberta e seus
lábios se apresentam praticamente
fechados.

A) Janela do Vestíbulo e promontório
B) Labirinto ósseo e labirinto coclear
C) Labirinto ósseo e labirinto membranáceo
D) Janela
do
vestíbulo
cocleariforme
E) Todas as Afirmativas

e

C) O lábio inferior se encontra virado para
fora.

processo

D) A mama pode estar ingurgitada.
E) O lactente suga e respira normalmente.

17. (Concurso Milagres/2018) Acústica
pode ser definida como geração,
transmissão e ____________ de energia
na forma de ondas vibracionais na
matéria.

20. (Concurso Milagres/2018) Imagens
ultra-sonográficas têm demonstrado
que o feto humano tem capacidade de
sugar (apresentar movimentos de
sucção) com quantas semanas de idade
gestacional?

A) Recepção
B) Captação

A) 15

C) Aumento

B) 08

D) Redução

C) 12

E) Vibração

D) 07
E) 13

18. (Concurso Milagres/2018) Sobre a
Orofaringe,
marque
a
alternativa
INCORRETA:

21. (Concurso Milagres/2018) Na execução
da amamentação, o bebê usa todo o
sistema
estomatognático
que,
coordenado pelo sistema nervoso
central, realiza três funções:

A) Inicia-se desde o arco palatoglosso, até a
parede da faringe.
B) As tonsilas palatinas ficam entre os arcos
palatoglosso e palatofaríngeo.
C) É também chamada de parte laríngea da
faringe.
D) Fica entre a raiz da língua e a epiglote.

A) Sucção, mastigação e deglutição
B) Sucção, respiração e deglutição.
C) Sucção, mastigação e respiração.
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D) Respiração, deglutição e mastigação.

24. (Concurso Milagres/2018) Sobre a
Articulação temporomandibular, quais
são as suas funções?

E) Sucção, deglutição e tosse.
22. (Concurso Milagres/2018) Sobre as
Fissuras labiopalatinas, a classificação
por meio do forame incisivo divide as
fissuras em três grupos, quais são
eles?

A) Permitir movimentos rígidos da mandíbula
durante as funções orais.
B) Estabilizar a mandíbula.
C) Não permitir a expressão do crescimento
mandibular.

A) Pré-forame incisivo, transforame incisivo e
pós-forame incisivo.
B) Escape nasal, transforame central e préforame.

D) Não permitir a entrada das informações
sensoriais.

C) Pós-forame central, transforame central e
pós-forame central

E) Atuar passivamente nos mecanismos de
fala.

D) Pré-forame
incisivo
central
lateral,
transforame e pós-forame incisivo.

25. (Concurso Milagres/2018) Marque a
alternativa Incorreta:

E) Escape nasal central, transforame incisivo
e pós-forame.

A) A deglutição é uma disfunção biológica
complexa e coordenada.

23. (Concurso
Milagres/2018)
Na
Avaliação Fonoaudiológica no período
Neonatal, o que o(a) Fonoaudiólogo(a)
não pode realizar após a prescrição do
Pediatra ou Neonatologista?
A) Avaliar dados gestacionais e do recémnascido.

B) A função mastigatória tem relação direta
com o aparecimento dos dentes.
C) O processo de deglutição acontece em
grande parte guiado e controlado pelas
alterações sensoriais na língua e nos
lábios.

B) A sucção é avaliava, inicialmente por meio
da sucção não-nutritiva com dedo
enluvado.

D) A mandíbula se estabiliza em virtude da
contração dos músculos inervados pelo
nervo facial.

C) A avaliação é importante ser em um
ambiente calmo e tranquilo para a criança.
D) Prescrever medicação para a criança;

E) Os maxilares permanecem separados e a
língua se coloca entre os rodetes
gengivais.

E) Avaliar todo o Sistema Estomatognático da
criança.
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C) Ineficiência no fechamento das pregas
pela ausência de pressão subglótica
associada à incoordenação laringea.

26. (Concurso
Milagres/2018)
Sobre
Desvio Fonológico marque V para a
alternativa verdadeira e F para a
alternativa falsa.
(

) São produções governadas por
processos
fonológicos
a
aquisição
fonológica normal da criança.

(

) As crianças são classificadas como
portadoras de desvio fonológico quando os
processos fonológicos naturais não são
suprimidos até os 4 anos de idade.

D) A traqueostomia facilita a remoção das
secreções, diminui o trabalho respiratório e
não provoca nenhum impacto na
deglutição.
E) Todas as afirmativas são falsas.

28. (Concurso Milagres/2018) Qual das
alternativas
NÃO
é
disfonia
psicogênica?

( ) Um sistema linguístico de uma aquisição
fonológica é estabelecida assim que a
criança nasce e começa a ouvir adultos
falando.
(

A) Afonia de conversão.

) O desvio fonológico consiste por
alterações que apresentam na fala da
criança, realizando assim uma produção
inadequada dos fonemas.

B) Uso divergente de registros.
C) Falsete de conversão.
D) Espasmos de abdução intermitente.
E) Desativar a tratopatia de adaptação.

A sequência correta, é:
A) F – F – V – V
B) V – V – V – F
C) V – V – F – V
D) F – V – F – V
E) V – F – V – F

29. (Concurso Milagres/2018) Sobre a
atuação fonoaudiológica para a terapia
e a reabilitação do afásico adulto,
analise se é verdadeiro (V) ou falso (F)
as questões abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

27. (Concurso Milagres/2018) Uma cânula
de traqueostomia em um paciente
submetido à traqueostomia, influencia
os mecanismos de proteção de via
aérea, trazendo assim desvantagens ao
paciente. Marque a opção falsa.

(

( ) A estimulação da terapia temática da
linguagem vem favorecer a disposição
para se incorporar aos parâmetros sociais.

A) Dessensibilização da laringe.
B) Pouca mobilização da
anteriorização da laringe.

elevação

) A estimulação multissensorial são
princípios entre os quais há o componente
auditivo e sua repercussão na atividade da
linguagem.

e

( ) Nas linhas tradicionais de reabilitação a
avaliação e a terapia estão voltadas para a
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funcionalidade, com a participação da
família.

C) V – F – V – F

( ) O modelo cognitivo de reabilitação das
afasias tem como mérito não definir o
déficit, a natureza e os resultados a
intervenção.

E) V – V – V – V

D) F – V – V – F

31. (Concurso
Milagres/2018)
Uma
unidade interna e outra externa é
composto por duas partes o sistema de
implante coclear. Assinale a alternativa
que corresponde aos componentes da
unidade externa:

( ) A qualidade de vida favorece a crescente
valorização de tratamentos que tragam
reais benefícios e repercussões na vida
dos pacientes e suas famílias.
A) F – F – V – F – V.

A) Microfone,
receptor
transmissão;

B) V – V – F – V – F.
C) V – V – F – F – V.

e

antena

B) Antena de transmissão,
processador de fala;

D) V – F – F – F – F.
E) F – V – F – V – F

microfone

de
e

C) Microfone, amplificador e receptor;
D) Receptor, antena
controle de volume;

30. (Concurso Milagres/2018) Considere V
para afirmativa verdadeira e F para
falsa:

E) Microfone,
eletrodos.

de

amplificador

transmissão
e

feixe

e
de

( ) É a terceira transformação no potencial de
ação que ocorre após a estimulação
sonora o Potencial microfônico coclear

32. (Concurso
Milagres/2018)
São
consideradas
causas da deficiência
auditiva em crianças, exceto:

( ) Potencial de somação é a segunda
alteração elétrica de corrente contínua,
simultânea a um tom contínuo ou a um
estímulo sonoro transitório.

A) Desordens hereditárias ou genéticas.

( ) Possui ao redor de 30000 a 50000 fibras
o nervo auditivo.

D) Causas
relacionadas
consanguinidade.

( ) Não têm seletividade frequencial as fibras
do nervo auditivo.

E) Rubéola.

B) A quantidade de irmãos mais velhos.
C) Causas relacionadas ao fator RH.

A sequência, correta de cima para baixo, é:

com

a

33. (Concurso Milagres/2018) Com relação
ao processo de adaptação de aparelho
em bebês, este deve apresentar quatro
etapas distintas e definidas. Marque a

A) F – F – V – V
B) V – V – F – F
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opção verdadeira.

tratamento
realizado
otorrinolaringologista.

pelo

III – A relação de obstrução de vias aéreas
superiores a um padrão herdado de
crescimento da face predominantemente
vertical,
necessariamente
são
consequências de um padrão de
respirador bucal.

A) Seleção - definição das características
físicas (tipo, cor, gancho, travas e
adaptações necessárias à adequação do
AASI à orelha do bebê) e eletroacústicas
(ganho, saída, razão de compressão,
recursos necessários como compressão
de frequência, supressor de ruídos e
outros recursos disponíveis em diferentes
marcas), adequadas para o bebê.

Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

B) Verificação - mensuração subjetiva,
comparando a amplificação prescrita e a
obtida com a programação do AASI
selecionado.

B) Apenas as afirmativas I e III estão
corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão
corretas.

C) Validação - avaliação longitudinal do efeito
da amplificação na percepção auditiva,
sem levar em consideração a fala e o
desenvolvimento de linguagem.

D) Todas as afirmativas estão corretas.
E) Nenhuma das afirmativas estão corretas.

D) Avaliação
para
definição
das
características de desenvolvimento do
bebê, determinação dos limiares por
frequência de orelhas isoladas, sem levar
em consideração as características
anatômicas e acústicas de cada orelha.

35. (Concurso Milagres/2018) Qual o
tamanho aproximadamente da faringe
de um adulto onde se estende desde a
base do crânio até o nível da sexta
vértebra cervical. Seu tamanho é de
cerca de:

E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

A) 3 à 5cm
34. (Concurso Milagres/2018) Sobre a
respiração ela apresenta um importante
efeito
sobre
o
sistema
estomatognático , sobre esta função é
correto afirmar:

B) 5 à 10cm
C) 8 à 11 cm
D) 12 à 15cm
E) 18 à 20 cm

I – O respirador nasal apresenta lordose
fisiológica.

36. (Concurso Milagres/2018) De acordo
com a Lei 6965/81, constitui infração
disciplinar:

II – A resolução da respiração bucal, somente
é possível através da avaliação e
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A) Ao Conselho Regional pagar pontualmente
a anuidade;

39. (Concurso Milagres/2018) Qual
significado da palavra Disfluência?

B) Manter sigilo profissional;

A) Fluência

C) Deixar de exercer a profissão quando
impedido de fazê-lo;

B) Rouquidão

D) Manter conduta compatível
exercício da profissão.

C) Gagueira

com

o

o

D) Dislalia

E) Praticar ato que a lei defina como crime ou
contravenção no exercício da prática
profissional;

E) Deglutição

37. (Concurso Milagres/2018) A menor
unidade com significado na linguagem
é o(a).

40. (Concurso Milagres/2018) Quais são
as intercorrências que podem ser
observadas durante a alimentação de
um Bebê de risco em uma UTI
Neonatal? Marque a alternativa correta.

A) som
B) palavra

A) Cianose

C) grito

B) Bom controle de sucção

D) grafema

C) Ausência de escape extraoral

E) fonema

D) Estado de alerta favorável

38. (Concurso Milagres/2018) Com relação
as orientações no pós-operatório
imediato das fissuras labiais, marque a
alternativa incorreta.

E) Todas as afirmativas
41. (Concurso Milagres/2018) Sobre a
Síndrome Congênita do Zika Vírus,
algumas crianças que nasceram com
microcefalia
apresentaram
qual
alteração fonoaudiológica?

A) Observar se a cirurgia está totalmente
cicatrizada e também se já caíram todos
os pontos para que você possa iniciar a
massagem.

A) Visual

B) Após 90 dias de cirurgia de lábio devem
iniciar as massagens de forma gradativa.

B) Motora
C) Disfagia

C) As massagens devem ser realizadas uma
vez ao dia.

D) Atraso no Desenvolvimento

D) Antes de realizar as massagens as mãos
devem ser higienizadas.

E) Irritabilidade

E) Todas as alternativas estão incorretas.
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42. (Concurso Milagres/2018) Quais são
as subfases da fase preparatória da
deglutição? Marque a opção correta.
A) Captação,
preparo,
organização.
B) Sensibilidade,
captação.

qualificação

organização,

C) Aferência, preparação,
respiração.
D) Sensibilidade,
preparo.

captação,

nos últimos anos, no
pneumonias aspirativas.

e

organização

e

respiração

e

das

C) Aproximadamente 10% dos casos de
pneumonia adquirida na comunidade
devem-se à pneumonia aspirativa.

e

função

contexto

D) Pacientes cuja aspiração ocorreu em
decúbito dorsal tendem a apresentar
acometimento dos segmentos pulmonares
dorsais dos lobos superiores e apicais dos
lobos inferiores.
E) O óleo (mineral ou vegetal) utilizado em
portadores de constipação, doenças do
esôfago ou neurológicas, pode acarretar,
em caso de aspiração, pneumonia lipídica.

E) Todas as afirmativas estão corretas.

43. (Concurso Milagres/2018) Quais são
os três ramos principais do nervo
vago? Marque a alternativa correta.

45. (Concurso Milagres/2018) Acredita-se
que
existam
vários
processos
relacionados à audição, quais são eles?
Marque a alternativa correta.

A) Ramo respiratório, ramo faríngeo e ramo
muscular.

A) Deglutição, dislalia,
estomatognático, voz.

B) Ramo faríngeo, ramo laríngeo superior e
ramo laríngeo inferior ou recorrente.

disfonia,

B) Atenção,
detecção,
identificação, compreensão

C) Ramo encefálico, ramo laríngeo e ramo
muscular.

sistema

localização,

C) Válvula de fonação, eletrodos, disgrafia,
disfonia, gagueira

D) Ramo recorrente, ramo respiratório, ramo
membranoso

D) Disfagia,
apraxia.

E) Todas as alternativas estão corretas.

dislalia,

discalculia,

E) Nenhuma das alternativas
44. (Concurso Milagres/2018) Sobre a
pneumonia aspirativa, marque a opção
Incorreta.
A) As síndromes pulmonares aspirativas são
exclusivamente sintomáticas.
B) Alguns biomarcadores têm sido estudados
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