
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

FFOONNOOAAUUDDIIÓÓLLOOGGOO  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.  

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. Conhecer os fundamentos da antropometria e o uso do paquímetro na clínica fonoaudiológica contribuem para o 

diagnóstico, a partir do momento em que proporciona um exame objetivo, que fornece dados de referência às 
medidas antropométricas orofaciais e capacita o fonoaudiólogo para avaliar sua atuação em Motricidade Oral 
(MO). No que se refere ao uso do paquímetro em MO, analise as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas.  

 
I. O paquímetro deve ser instrumento do profissional que trabalha com as disfunções temporomandibulares, 

sendo usado durante a avaliação para mensurar: a abertura oral máxima, a protrusão e a retração 
mandibular. 

II. Durante a avaliação do sistema estomatognático, o fonoaudiólogo que usa o paquímetro precisa considerar na 
escolha deste instrumento, dentre outros, o grau de acurácia e as hastes adequadas para a medição de cada 
estrutura. 

III. Na investigação de alterações da mastigação em portadores de distúrbios miofuncionais orais, é importante 
mensurar a distância entre o canto externo do olho (ex) e o cheilion (ch) em ambos os lados da face, uma vez 
que as assimetrias faciais podem se fazer presentes. 

IV. Na atuação em estética facial, também é recomendado o uso do paquímetro durante a avaliação 
fonoaudiológica, a fim de verificar a presença de assimetrias nas hemifaces assim como desproporções nos 
terços faciais. 

V. Com a haste do paquímetro para mensurar profundidade, é possível avaliar as seguintes estruturas do sistema 
estomatognático: sobressaliência, propulsão e retrusão mandibular, largura do palato, filtrum labial, 
lateralidade mandibular direita e esquerda. 

 
Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A afirmativa IV é verdadeira. 
B) A afirmativa I é verdadeira.  D) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
C) As afirmativas II e III são verdadeiras.  E) As afirmativas III e IV são verdadeiras. 
 
12. No que diz respeito ao desenvolvimento ontogenético da laringe e da voz, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A laringe da criança tem configuração cônica como um funil de diâmetro menor em direção à traquéia, e no adulto perde 

esta forma, estreitando na região glótica, no entanto com uma infraglote mais ampla. 
B) O desenvolvimento da voz acompanha e representa o desenvolvimento do indivíduo, tanto do ponto de vista físico como 

psicológico e social. 
C) A porção membranosa das pregas vocais quase dobra de tamanho no primeiro ano de vida, chegando à fase adulta com uma 

variação de 11,5 a 16 mm no homem e 8 a 11,5 na mulher; a porção cartilagínea tem crescimento proporcional. 
D) Além da diferença no comprimento das pregas vocais, as infantis também diferem das do adulto, por não apresentarem o 

ligamento vocal maduro. 
E) Na criança, tem-se uma qualidade vocal delgada, com freqüência fundamental aguda (acima de 250 Hz) e TMF abaixo de 

12 segundos. No adulto, a qualidade vocal é plena, com freqüência fundamental mais grave; nos homens, de 80 a 150 Hz, e 
nas mulheres, entre 150 e 250 Hz; com TMF para os homens acima dos 20 segundos e para as mulheres acima dos 15 
segundos. 

 
13. O Comitê de Motricidade Oral (MO) da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), criado durante o VII 

Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, tem como objetivo, dentre outros, uniformizar o uso de terminologias 
mais adotadas na especialidade, fazendo com que ocorra uma homogeneidade na comunicação entre os 
fonoaudiólogos, e deles, com os profissionais de áreas afins. Baseando-se nos documentos 01/01, 02/02 e 03/03 do 
Comitê de MO da SBFa, no que se refere à palavra ou expressão recomendada para uso na Fonoaudiologia, 
assinale a alternativa correta. 

 
A) Para “disfunção da articulação temporomandibular”, recomenda-se “disfunção da articulação têmporo-mandibular”. 
B) Para “respiração oral”, recomenda-se “respiração bucal”. 
C) Para “postura de repouso da língua”, recomenda-se “posição habitual da língua”. 
D) Para fissura palatina, recomenda-se fissura palatal. 
E) Para má oclusão, recomenda-se maloclusão. 
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14. Analise as afirmativas abaixo. 
 

I. A demência não deve ser confundida com os processos naturais de envelhecimento; é considerada uma das 
mais graves condições de saúde da população senescente. 

II. A demência consiste numa síndrome neurológica adquirida, com deterioração das funções intelectivas, da 
personalidade e da comunicação. Interfere nas áreas funcionais da vida, como a social, a ocupacional, a do 
trabalho, etc. 

III. A demência pode ser progressiva ou não, reversível ou não e tem origem em lesões difusas, nos dois 
hemisférios cerebrais. 

IV. A demência é caracterizada pelo desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos manifestados por déficit de 
memória, ou mais dos seguintes distúrbios cognitivos: afasia, apraxia, agnosia e distúrbios do funcionamento 
executivo, e tais déficits cognitivos causam significativo impedimento ao funcionamento social ou ocupacional. 

V. Para o diagnóstico da demência, é necessária uma cuidadosa descrição da qualidade de comunicação e da 
linguagem, já que são aspectos determinantes do próprio diagnóstico. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas III e IV são falsas. 
B) Apenas a afirmativa III é falsa.  D) As afirmativas III e IV são falsas. 
C) Apenas a afirmativa V é falsa.  E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
15. Sugere-se que o fonoaudiólogo utilize o paquímetro na avaliação e durante o tratamento de portadores dos seguintes 

distúrbios da MO, exceto um. Assinale-o. 
 
A) Distúrbios da respiração, deglutição e mastigação. 
B) Distúrbios da fala decorrentes de alterações músculo-esqueletais. 
C) Distúrbios da deglutição em pacientes portadores da Doença de Alzheimer em estado caquético. 
D) Disfunções craniomandibulares, como a disfunção da articulação temporomandibular. 
E) Distúrbios neuromusculares, como paralisia facial e doenças neuromusculares. 
 
16. Quanto aos achados em Imitanciometria, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Perda auditiva condutiva. 
 Timpanometria: alterada, segundo a patologia. 
 Compliância: alterada, segundo a patologia. 
 Reflexos estapédicos: ausentes. 
 
B) Perda auditiva neurossensorial, com recrutamento. 
 Timpanometria: tipo A. 
 Compliância: valores dentro do padrão de normalidade. 
 Reflexos estapédicos: presentes com diferencial inferior a 70 dB. 
 
C) Otosclerose (fixação da platina do estribo na janela oval). 
 Timpanometria: tipo As. 
 Compliância: valores abaixo de 0,40 cc. 
 Reflexos estapédicos: contralateral e ipsilateral ausentes. Na fase inicial, pode ser encontrada como característica o efeito 

ON-OFF. 
 
D) Neurinoma do acústico. 
 Timpanometria: tipo A. 
 Compliância: valores dentro do padrão de normalidade. 
 Reflexos estapédicos: orelha patológica: contralateral e ipsilateral ausentes;  
   orelha normal: contralateral ausente e ipsilateral presente. 
 
E) Perda auditiva condutiva. 
 Timpanometria: alterada, segundo a patologia. 
 Compliância: alterada, segundo a patologia. 
 Reflexos estapédicos: presentes. 
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17. Com base na atuação clínica e na literatura existente, é possível classificar as queixas e as alterações encontradas no 

indivíduo respirador oral, com a finalidade de facilitar a entrevista e a avaliação. Assinale, pois, a única alternativa 
incorreta. 

 
A) Dentre as alterações crânio-faciais e dentárias, pode-se encontrar crescimento crânio-facial predominantemente vertical, 

ângulo goníaco aumentado, freqüente protrusão dos incisivos superiores. 
B) Dentre as possíveis alterações dos órgãos fonoarticulatórios: hipotonia e hipofunção dos músculos elevadores da mandíbula, 

gengivas hipotrofiadas com alteração de cor e freqüentes sangramentos, propriocepção oral alterada, lábio inferior 
invertido, anteriorização lingual 

C) Nas alterações corporais, é possível encontrar deformidades torácicas, cabeça mal posicionada em relação ao pescoço, 
provocando alterações à coluna na tentativa de compensar este mau posicionamento. 

D) Nas alterações das funções orais, é comum encontrar mastigação ineficiente, gerando problemas digestivos e fala imprecisa 
com articulação trancada. 

E) Dentre outras alterações possíveis, encontra-se: insônia, ronco, baba noturna, palidez, inapetência, menor rendimento físico, 
dificuldades escolares. 

 
18. Segundo Behlau e Pontes (1995), as técnicas para auxiliar e estimular a coaptação das pregas vocais subdividem-se 

em dois grupos principais: tarefas fonatórias específicas e uso de outras funções da laringe, que não as fonatórias. 
Dentro deste contexto, assinale a alternativa incorreta. 

 
A) As tarefas fonatórias específicas têm o objetivo de promover aproximação correta das pregas vocais, que se encontram 

afastadas da linha média pela presença de fenda glótica, seja anterior, posterior ou em toda extensão. 
B) Fonação sussurrada, execução de escalas musicais e trabalho com hiperagudos são algumas das tarefas que induzem à 

aproximação das pregas vocais através do acionamento das forças mioelásticas da fonte glótica. 
C) As técnicas de favorecimento da coaptação das pregas vocais pelo uso de outras funções da laringe provocam o fechamento 

glótico por compensação extrafonatória. Exemplos clássicos seriam as técnicas de empuxo e os ataques vocais bruscos. 
D) As técnicas de empuxo consistem na realização de movimentos de braços simultâneos à fonação. 
E) A fonação sussurrada, uma das técnicas de coaptação por tarefas fonatórias específicas, pode ser utilizada como auxílio no 

fechamento de fendas das regiões anterior e medial da glote membranosa. 
 
19. Na avaliação do sistema estomatognático de um indivíduo edêntulo, é preciso considerar, exceto. 
 
A) A presença de sinais e sintomas de desordens da articulação temporomandibular, pois podem dificultar a confecção e a 

adaptação ao uso de próteses dentárias. 
B) A abertura oral máxima e a tensão dos músculos orbiculares da boca, principalmente naqueles indivíduos edêntulos há 

muitos anos. 
C) A mobilidade, a tensão e o tamanho da língua, que podem influenciar na estabilidade da prótese maxilar inferior. 
D) A quantidade de saliva na cavidade oral, além da dimensão vertical. 
E) A condição postural, já que as perdas dentárias provocam um desequilíbrio estático das estruturas musculares e ósseas. 
 
20. O processo de envelhecimento tem sido assunto bastante estudado na atualidade, e geralmente é definido como 

progressivo, degenerativo, caracterizado por uma menor eficiência funcional. Diante do exposto, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
A) No Sistema Nervoso Central, há uma diminuição significativa do número de neurônios e na quantidade de 

neurotransmissores liberados. Todavia, a plasticidade cerebral se mantém com a idade, desde que haja estímulo para o 
cérebro se manter atento. 

B) Quanto ao Sistema Respiratório, os músculos relacionados tendem à atrofia; na expiração há diminuição do volume 
residual, diminuição da capacidade de tossir e expectorar, além da diminuição da potência da voz. 

C) No Sistema Músculo-Esquelético, há uma tendência à degeneração das articulações, endurecimento e ressecamento de 
ligamentos e tendões. Na musculatura mastigatória, é possível perceber diminuição do tônus, e o idoso queixa-se de fadiga 
durante a alimentação. 

D) Os órgãos dos sentidos ficam menos eficientes com o passar do tempo e podem interferir na segurança, nas atividades 
diárias e no bem-estar geral do idoso. A prebiacusia é um exemplo disto. 

E) No Sistema Digestivo, há diminuição da eficiência para digerir. Há também diminuição da motilidade de todos os órgão e 
secreções liberadas. Daí a importância de uma mastigação eficiente. 

 
21. A avaliação miofuncional oral tem como finalidade avaliar as estruturas e funções do sistema estomatognático, e 

durante este momento, é preciso considerar diversos fatores. Analise as afirmativas abaixo como verdadeiras ou 
falsas. 

 
I.  É importante conhecer a queixa do indivíduo, já que se trabalha com mudança de padrões já instalados, sendo 

necessária a conscientização e a colaboração do paciente. 
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II. Também é importante conhecer aspectos respiratórios, alimentares e hábitos orais deletérios, pois poderão 

interferir no prognóstico do trabalho fonoaudiológico. 
III. Torna-se imprescindível avaliar a postura, o tônus e a mobilidade das estruturas envolvidas nas funções 

estomatognáticas, a fim de melhor direcionar o plano terapêutico.  
IV. Muitas vezes, após avaliação miofuncional oral, torna-se necessário solicitar exames complementares e / ou o 

diagnóstico de outros profissionais, com a finalidade de melhor compreender o quadro e visualizar mais 
claramente o plano terapêutico e conseqüentemente o prognóstico. 

V. Ao final da avaliação, não é preciso realizar uma devolutiva para os pais e para o paciente. No decorrer dos 
atendimentos, irão percebendo o objetivo do trabalho e visualizando os resultados. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas III e V são falsas.  D) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
C) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.  E) Apenas a afirmativa V é falsa. 
 
22. No indivíduo idoso, é possível encontrar os seguintes aspectos com relação à voz, exceto. 
 
A) Aumento na freqüência fundamental da voz para homens e redução na freqüência fundamental da voz para mulheres. 
B) Extensão de freqüências reduzidas para ambos os sexos, além da redução no número de notas da tessitura vocal e na 

intensidade das vogais. 
C) Deterioração na qualidade vocal mais precoce na mulher e mais acentuada na voz falada que na cantada. 
D) Tendência à incoordenação pneumo-fonoarticulatória por falta de suporte respiratório e padrão respiratório médio 

superficial. 
E) Ataque vocal tendendo a soproso, com estabilidade vocal reduzida. 
 
23. Sobre o desenvolvimento das funções estomatognáticas, classifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ou 

falsas. 
 

I. O reflexo de sucção inicia-se a partir do quinto mês de vida intra-uterina, no entanto, somente é possível 
observá-lo nitidamente na vigésima primeira semana, e o seu desenvolvimento está completo na vigésima nona 
semana de gestação. 

II. A criança que é amamentada no seio materno deve movimentar a mandíbula dorsalmente para frente e para 
trás, voltando à posição inicial para obter o leite. Desta forma, tem-se a excitação da mandíbula e de toda a 
musculatura orofacial. Esta estimulação funcional promove o desenvolvimento anterior da mandíbula, de modo 
que a oclusão normal é estabelecida na época da erupção da dentição decídua. 

III. A deglutição é a primeira função a manifestar-se no feto. Começa no segundo trimestre de vida intra-uterina, 
especificamente na décima segunda semana. 

IV. É possível observar na décima sexta semana de gestação o padrão básico crânio-facial que seguirá com o 
crescimento do indivíduo. 

V. O padrão infantil ou visceral da deglutição amadurece com a mudança das consistências alimentares 
oferecidas à criança. É um dos principais estímulos oferecidos pelo meio, para favorecer o equilíbrio 
harmônico das estruturas estomatognáticas. 

 
Assinale a única alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II e V são as únicas falsas. 
B) A afirmativa I é a única falsa.  D) As afirmativas I e IV são as únicas falsas. 
C) As afirmativas III e V são as únicas o falsas.  E) As afirmativas I, III e IV são as únicas falsas. 
 
24. Na Doença de Parkinson, os problemas da comunicação e da linguagem mais freqüentes, exceto. 
 
A) Nomeação. 
B) Ausência de alterações motoras da fala.  D) Prosódia. 
C) Compreensão global da fala.  E) Dificuldade em lidar com ambigüidade. 
 
25. Sobre as disfagias neurogênicas, assinale a única alternativa correta. 
 
A) Em casos relacionados a acidentes vasculares cerebrais, pode ocorrer hemiparesia lingual, com redução do controle da 

língua na fase preparatória da deglutição, mas sem dificuldade em empurrar o bolo na fase oral. 
B) Em pacientes que sofrem traumatismo crânio-encefálico pode haver redução na mobilidade de todas as estruturas 

envolvidas no processo de alimentação, apresentando, até mesmo, redução da peristalse esofágica. 
C) Em indivíduos portadores da doença de Parkinson, pode haver um movimento lingual típico, repetitivo, mas que não 

dificulta a descida do bolo. 
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D) A disfagia de pacientes portadores da miastenia gravis é caracterizada por mastigação prejudicada, principalmente para 

alimentos pastosos. 
E) Na esclerose múltipla, a disfagia é caracterizada por mastigação eficiente, no entanto, com queixa de fadiga muscular e, por 

isso, preferência por líquidos na alimentação. 
 
26. Sobre o sistema estomatognático, assinale a alternativa correta. 
 
A) O Sistema Estomatognático é composto por duas funções fundamentais. 
B) Os músculos mastigatórios são: masseter, temporal e pterigóideos lateral e medial. 
C) Os pares cranianos que participam das funções estomatognáticas são: V (trigêmio), VII (facial), IX (glossofaríngeo), X 

(vago), XI (acessório). 
D) A circunferência orofaríngea é composta pelos pilares anteriores da faringe e base da língua. 
E) Três fatores interferem na forma de deglutir: características crânio-faciais, oclusão e mordida. 
 
27. A disfagia no idoso tem sido relatada com expressiva incidência. Vários são os fatores que podem explicar tal 

incidência. Leia as afirmativas, assinalando “V” para as verdadeiras e “F” como falsas. 
 

(   ) Problemas de mastigação e diminuição do volume da saliva. 
(   ) Presença de afecções associadas que comprometem a atividade motora visceral. 
(   ) Diabetes, osteofitose vertebral, neoplasias, bócio. 
(   ) Uso de certos medicamentos que podem comprometer a atividade muscular das estruturas envolvidas na 

deglutição. 
(   ) Doença de Chagas, divertículo de Zencker, Doença de Crohn. 

 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência correta. 
 
A) V V F F F. B) V F V F V. C) V V V V V. D) F V F V V. E) F V F V F. 
 
28. No que se refere à mutação vocal fisiológica, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A maior alteração observada na laringe diz respeito a um aumento no seu diâmetro ântero-posterior. 
B) A muda vocal é apenas mais um aspecto das alterações globais que ocorrem no período da adolescência de um indivíduo. 
C) As pregas vocais dos meninos podem alongar-se até 1 cm, enquanto que nas meninas este crescimento não passa de 4 mm. 
D) Nos rapazes, as disfonias de muda também são chamadas puberfonias. 
E) Neste período a voz se torna rouca e instável, tendendo a sons graves, sem flutuações. 
 
29. No que se refere aos músculos da expressão, facial e suas funções respectivas, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O abaixador do ângulo da boca se origina na margem inferior da mandíbula e se insere no ângulo da boca, tendo como 

função a expressão facial de tristeza, dor. 
B) O bucinador origina-se no processo alveolar da maxila e mandíbula, além da rafe pterigomandibular, e sua inserção dá-se 

no ângulo da boca. Sua função está relacionada com o sorriso. 
C) O músculo mentual tem origem acima do tubérculo mentual e inserção na pele do mento; sua função está relacionada à 

expressão de desprezo. 
D) O zigomático menor origina-se na face lateral do zigomático e insere-se no ângulo da boca; tem como função contribuir 

com o riso e a gargalhada. 
E) O orbicular da boca tem sua origem ao redor dos lábios e inserção no ângulo da boca. Sua função está relacionada com a 

expressão da raiva e da ira. 
 
30. A criança disléxica apresenta diversas características, exceto. 
 
A) Distúrbios da memória auditiva e visual. 
B) Dificuldades de memorizar seqüências.  D) Distúrbios do padrão motor. 
C) Dificuldade de orientação direita-esquerda.  E) Orientação temporal. 
 
31. Analise as afirmativas abaixo. 
 

I.  O estetoscópio é um instrumento extremamente útil na avaliação e no tratamento da disfagia. Para avaliar a 
fase faríngea e a fase esofágica da deglutição, espera-se ouvir a determinação da integridade do mecanismo de 
proteção das vias aéreas e o timing desses sons associados à deglutição. 

II.  Quando a alimentação por via oral não é suficiente para garantir as necessidades orgânicas e nutricionais do 
indivíduo, ou mesmo quando é contra-indicada em graus severos de disfagia, o suporte nutricional, por vias 
alternativas, faz-se necessário. 
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III.  O acesso enteral para a nutrição é indicado para pacientes que não conseguem manter a ingestão oral 

adequada para suprir suas necessidades energéticas. 
IV.  Pacientes com déficits neurológicos podem apresentar incoordenação entre respiração e deglutição; o que 

pode facilitar a aspiração durante a deglutição bem como a expiração iniciada pouco antes da deglutição. 
V.  Alguns sinais clínicos podem ser observados pelo fonoaudiólogo no acompanhamento do paciente disfágico, 

evidenciando um possível agravamento do quadro. Dentre eles, pode-se detectar: modificação do nível de 
consciência, tosse, febre. 

 
Assinale a única alternativa correta. 
 
A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) As afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.  D) As afirmativas I, IV e V são falsas. 
C) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras.  E) As afirmativas I e IV são falsas. 
 
32. Considerando o mecanismo laríngeo como algo tão delicado, é compreensível que possam ocorrer desequilíbrios por 

aumento ou diminuição da atividade de grupos musculares específicos, por pequenas inadaptações fônicas ou pela 
presença de alterações orgânicas maiores, favorecendo o aparecimento de fendas glóticas, passíveis de reabilitação. 
Assinale a alternativa incorreta. 

 
A) A fenda triangular posterior grau I também é chamada de fenda posterior. É considerada anatômica e predominante em 

mulheres. Corresponde a uma inadaptação fônica. 
B) Já a fenda triangular posterior grau II é chamada médio-posterior e pode ter como etiologia, dentre outras, disfonia de 

conversão. 
C) A fenda triangular em toda extensão é chamada de triangular ântero-posterior e pode ser encontrada em casos de uso 

inadequado do registro ou falsete fisiológico. 
D) A fenda em ampulheta é encontrada somente em casos hipercinéticos, como na presença de nódulos volumosos. 
E) As fendas fusiformes podem ocorrer em toda extensão da glote, e as causas que justificam sua presença incluem sulco 

vocal, senilidade, distúrbios neurológicos. 
 
33. No paciente traqueostomizado, alguns mecanismos podem ser responsáveis pela piora da aspiração, mesmo após a 

traqueostomia. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Quando o cuff é insuflado, há obliteração da luz da traquéia; conseqüentemente o esôfago pode ser comprimido e favorecer 

acúmulo de restos alimentares nos seios piriformes e proporcionar aspiração laringotraqueal. 
B) Nestes pacientes o ar é desviado através da cânula, na expiração, não passando pelas pregas vocais. Com isso, a limpeza da 

laringe pelo fluxo aéreo fica reduzida, e assim, eventuais restos alimentares podem permanecer na supraglote. 
C) Devido à fixação da traquéia na pele anterior do pescoço destes indivíduos, o mecanismo fisiológico de elevação da laringe 

durante a fase faríngea da deglutição fica diminuído; e quanto maior a fixação, maior pode ser a aspiração. 
D) No entanto, a sensibilidade da laringe e das pregas vocais não é diminuída; o que pode ser um fator que contribui com a 

diminuição das aspirações. 
E) Por outro lado, pode haver fechamento incoordenado da laringe, já que sua elevação passa a ser prejudicada devido à sua 

fixação. 
 
34. Analise as sentenças abaixo, assinalando V para as verdadeiras ou F para as falsas. 
 

(   ) A avaliação fonoaudiológica de pacientes queimados nas regiões da face e do pescoço baseia-se nos mesmos 
critérios da avaliação funcional do sistema estomatognático. 

(   ) Entretanto, é preciso conhecer a respeito da queimadura e da cicatrização, considerando os fatores causais. 
(   ) A queimadura é classificada quanto ao grau e superfície corporal queimada. Quanto ao grau pode ser de 

primeiro ao quarto graus; no primeiro grau atinge apenas a parte externa da epiderme; no quarto grau 
envolve a completa destruição de todos os tecidos, desde a epiderme até o tecido ósseo subjacente. 

(   ) No atendimento ao paciente queimado, podem ocorrer seqüelas de queimaduras por retrações teciduais. 
(   ) Manobras na pele queimada devem respeitar o trajeto da cicatriz; é preciso avaliar o seu estado de contração 

ou contratura e respeitar o limiar de dor do paciente, realizando manobras com movimentos antagonistas 
sobre a cicatriz. 

 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência correta. 
 
A) V V V V V. B) F F V V V. C) F F V V F. D) F F V F V. E) V V F F V. 
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35. Na atuação fonoaudiológica, o diagnóstico correto de uma síndrome é sempre importante para o prognóstico e 

elaboração de um plano de tratamento cirúrgico, ortodôntico e miofuncional. No que diz respeito às síndromes, 
assinale a única alternativa incorreta. 

 
A) Na Síndrome de Apert, também chamada de acrocefalossindactilia, a face é longa, com hiperplasia do terço médio; 

comumente há ausência de selamento labial, alteração dos pontos de articulação dos fonemas bilabiais, linguodentais, 
linguoalveolares e fricativos e, ainda, alteração na mastigação e na deglutição. 

B) A Síndrome de Treacher-Collins tem como característica a hipoplasia maxilar e mandibular, normalmente acompanhada de 
alterações na mastigação, e redução da cavidade nasal, com grande tendência ao padrão de respiração tipo oral.  

C) Na Síndrome de Crouzon, observa-se, na face, o hiperteleorbitismo, hipoplasia maxilar, palato duro alto e atrésico, língua 
baixa e anteriorizada e lábios hipotônicos, com ausência de selamento. 

D) A Síndrome de Möebius é caracterizada pela paralisia facial do tipo periférico, hipoplasia da maxila e da mandíbula, atrofia 
da musculatura da língua, além de paralisia de outros nervos cranianos, apresentando dificuldades para deglutição. 

E) Na Síndrome de Pierre Robin, tem-se uma tríade característica: micrognatia, glossoptose e fissura palatina. Além de 
distúrbios na sucção, mastigação e deglutição.  

 
36. Quanto às afasias, assinale a alternativa correta. 
 
A) Na Afasia de Broca ou afasia motora, a manutenção da compreensão da linguagem falada e a facilidade de falar 

espontaneamente são os aspectos clínicos que mais chamam a atenção. 
B) Na Afasia de Wernicke ou afasia sensitiva, não há dificuldade em compreender a linguagem falada. São comuns parafasias 

e neologismos. 
C) Na Afasia de Condução, a fala é fluente, sem parafasias. Anatomicamente, a lesão atinge o fascículo arqueado. 
D) A Afasia Transcortical Sensitiva é bastante comum e caracteriza-se por repetição fluente perfeita, com compreensão 

completa do paciente pelo que está repetindo. 
E) Na Afasia Transcortical Motora, há ausência da fala espontânea, mas a compreensão está quase completamente conservada. 
 
37. Assinale a única alternativa correta. 
 
A) O ciclo da mastigação classicamente é descrito na literatura por três fases fundamentais: fase de abertura da boca, fase de 

fechamento da boca e fase oclusal. 
B) Já o ato mastigatório apresenta estágios seqüenciais que se denominam: incisão, trituração e pulverização. 
C) A trituração do ato mastigatório corresponde à moenda das partículas pequenas, transformando-as em elementos tão 

reduzidos que não oferecem resistência a nível das superfícies oclusais ou da mucosa bucal. 
D) Nos três estágios do ato mastigatório, particularmente na incisão e na trituração, há secreção salivar intensa que ajuda, de 

forma eficiente, na mastigação. 
E) A fase oclusal do ato mastigatório também é conhecida como golpe mastigatório. 
 
38. A atuação do fonoaudiólogo no berçário neonatal se caracteriza pela prevenção, detecção e minimização das 

alterações auditivas e do desenvolvimento neuro-psico-motor. A atuação direta com o bebê e a orientação à equipe 
e à família requerem o conhecimento de alguns conceitos. Assinale a alternativa correta. 

 
A) RNPT: recém-nascido pré-termo, com idade gestacional abaixo de 40 semanas. 
B) RNMBP: recém-nascido de muito baixo peso ao nascer, ou seja, menos de 2500 g. 
C) RN pós termo: recém-nascido com idade gestacional acima de 44 semanas. 
D) RN a termo: recém-nascido com 35 a 44 semanas de gestação ao nascer. 
E) RN anoxiados graves: recém-nascidos que apresentam APGAR de 0 a 3. 
 
39. O recém-nascido pré-termo apresenta características singulares, como tendência à desorganização funcional, num 

padrão extensor, e escassa estabilidade do pescoço, cintura escapular, tronco e mandíbula. No que se refere à 
avaliação em Motricidade Oral, é possível constatar, exceto. 

 
A) Vedamento labial inadequado e sucção fraca. 
B) Reflexos orais ausentes ou incompletos.  D) Sucking pads e debilidade na força da língua. 
C) Tônus diminuído e falhas respiratórias durante a alimentação.  E) Incoordenação sucção-deglutição-respiração. 
 
40. Sobre a Demência do Tipo Alzheimer, assinale a alternativa correta. 
 
A) Pertence ao grupo das demências subcorticais, sendo a mais freqüente. Foi relatada pela primeira vez em 1907, por Alois 

Alzheimer. 
B) Na literatura, é descrita em quatro fases: pré-demencial, inicial, moderada e tardia. 
C) A fase inicial dura cerca de 2-3 anos e caracteriza-se por sintomas vagos e difusos que se desenvolvem insidiosamente. O 

comprometimento da memória geralmente é o sintoma mais proeminente e precoce. 
D) Na fase moderada, todas as funções cognitivas estão gravemente comprometidas, tendo, inclusive, dificuldade para 

reconhecer familiares. 
E) Na fase inicial, é comum o paciente apresentar afasia, agnosia e apraxia, além de alterações viso-espaciais, anomia, 

parafasias e circunlóquios.  


