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EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEE::  AAUUDDIIOOLLOOGGIIAA  
 
01 
Acerca da anátomo-fisiologia e desenvolvimento da audição, assinale a alternativa correta. 
A) O desenvolvimento do tímpano ocorre após a 30ª semana gestacional. 
B) A orelha interna atinge o tamanho e a diferenciação adulta em torno da 20ª semana gestacional. 
C) As estruturas das orelhas interna e externa já estão formadas e ossificadas na 20ª semana gestacional. 
D) As orelhas média e interna se desenvolvem a partir do tecido ectodérmico, na terceira semana gestacional. 
E) A porção vestibular da orelha interna é o último órgão a se diferenciar e amadurecer no desenvolvimento da orelha 

interna. 
 

02 
Em relação a fisiologia coclear e emissões otoacústicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(  ) As células ciliadas internas são responsáveis pela geração das emissões otoacústicas com suas contrações rápidas. 
(  ) As células ciliadas externas não possuem propriedades eletrobiomecânicas e atuam passivamente no mecanismo 

fisiológico coclear. 
(  ) O conjunto das células ciliadas externas atua como um amplificador coclear e tem capacidade de seletividade 

frequencial. 
(  ) As células ciliadas internas são consideradas transdutores sensoriais e produzem codificação da mensagem sonora 

em elétrica. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, V  B) F, F, V, V  C) V, V, F, F  D) F, V, V, F  E) V, F, V, F 
 

03 
Assinale a afirmativa correta. 
A) O córtex auditivo é composto apenas por células nervosas do tipo piramidal. 
B) A organização tonotópica do sistema auditivo é propriedade específica da cóclea. 
C) As fibras do tipo I são mielinizadas e compõem 5% das fibras neurais do nervo auditivo. 
D) As fibras do nervo auditivo codificam informações sobre frequência e, também, informações temporais. 
E) O corpo geniculado medial é a primeira estação da via auditiva a receber informações IPSI e contralaterais. 
 

04 
Sobre a audiometria tonal liminar, considerada a base da avaliação audiológica, é correto afirmar que 
A) é um procedimento que permite caracterizar tipo e grau de perda auditiva. 
B) é uma técnica de avaliação objetiva, no que se refere à sua realização e interpretação. 
C) deve ser sempre realizada por via óssea, independente do objetivo à avaliação e do limiar aéreo obtido. 
D) pode ser utilizada em qualquer faixa etária como padrão-ouro na comparação com outros procedimentos. 
E) permite obter o limiar de audibilidade, que é sempre o mesmo, independente do tipo de fone e estímulo a serem 

utilizados. 
 

05 
Um paciente de 18 anos realizou avaliação audiológica com o seguinte resultado: “perda auditiva neurossensorial de 
grau severo e configuração descendente bilateralmente”. Assinale a alternativa que corresponde aos possíveis achados 
de testes audiológicos para o caso descrito. 
A) Curva timpanométrica tipo C e reflexos acústicos presentes; ausência de emissões otoacústicas evocadas por estímulo 

transiente. 
B) Curva timpanométrica tipo B e reflexos acústicos ausentes; ausência de emissões otoacústicas evocadas por estímulo 

transiente. 
C) Curva timpanométrica tipo A e reflexos acústicos ausentes; ausência de emissões otoacústicas evocadas por estímulo 

transiente. 
D) Curva timpanométrica tipo A e reflexos acústicos presentes; presença de emissões otoacústicas evocadas por estímulo 

transiente. 
E) Curva timpanométrica tipo C e reflexos acústicos ausentes; presença de emissões otoacústicas evocadas por estímulo 

transiente.  
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06 
Uma criança de 20 meses foi encaminhada para avaliação audiológica, com o objetivo de determinar a acuidade 
auditiva e definir, caso haja perda auditiva, o tipo e o grau da mesma. Considerando o objetivo e a faixa etária da 
criança, os exames auditivos mais indicados são: 
A) Audiometria tonal liminar lúdica condicionada. 
B) Audiometria de reforço visual e imitanciometria. 
C) Potencial evocado auditivo de tronco encefálico com cliques. 
D) Emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente e produto de distorção. 
E) Audiometria tonal liminar e emissões otoacústicas evocadas por produto de distorção. 

 
07 
Sobre o mascaramento clínico utilizado na testagem audiológica com a audiometria tonal liminar, é correto afirmar 
que 
A) a intensidade total do ruído mascarador determina o mascaramento produzido. 
B) o mascaramento deve ser utilizado sempre que houver achados simétricos entre as orelhas testadas. 
C) quando o estímulo é apresentado por via aérea não há possibilidade de ocorrência de lateralização por via óssea. 
D) a atenuação interaural na testagem da via óssea deve ser considerada igual a 15 dB, independente da frequência a 

ser testada. 
E) o ruído mascarador indicado para a testagem das vias aérea e óssea é de faixa estreita, quando o estímulo a ser 

mascarado é o tom puro. 

 
08 
Acerca da pesquisa de reflexos acústicos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(  ) Em perdas auditivas cocleares até 40 dBNA espera-se encontrar ausência dos reflexos acústicos. 
(  ) Em pessoas com perda auditiva condutiva espera-se encontrar ausência dos reflexos acústicos. 
(  ) Em pacientes com paralisia facial, a presença do reflexo acústico sugere que a lesão é distal ao ramo estapediano 

do VII par craniano. 
(  ) Em pacientes com lesão do VIII par craniano pode-se encontrar ausência dos reflexos acústicos. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V  B) V, F, F, F  C) F, V, V, V  D) F, F, V, F  E) F, V, F, F 

 
09 
Sobre a saúde do trabalhador e a audiologia ocupacional, assinale a afirmativa correta. 
A) Denominam-se limites de tolerância os níveis de pressão sonora acima dos quais podem ocorrer perdas auditivas. 
B) O uso de equipamentos de proteção individual no ambiente de trabalho é opcional no programa de conservação 

auditiva. 
C) A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados pode ser revertida assim que diagnosticada com a 

redução da exposição sonora. 
D) As mudanças ambientais e as medidas de prevenção dos riscos não são efetivas para se evitar a instalação de perdas 

auditivas de origem ocupacional. 
E) O monitoramento audiométrico periódico no ambiente ocupacional é indicado, apenas, quando o trabalhador 

apresenta alteração da acuidade auditiva. 

 
10 
Acerca da avaliação otoneurológica, é correto afirmar que 
A) a prova calórica apresenta menor valor na definição diagnóstica do exame otoneurológico. 
B) a pesquisa do nistagmo semiespontâneo é feita com o desvio e a fixação ocular a 45° e olhos abertos. 
C) o nistagmo de posição pode ser encontrado em uma ou mais posições de cabeça e de corpo ou à mudança de posição 

da cabeça. 
D) o nistagmo é composto por dois componentes – lento e rápido – que se sucedem alternadamente e são sempre 

horizontais. 
E) o elemento fundamental da avaliação funcional do sistema vestibular é o nistagmo, que pode ser definido como 

movimento de fluidos no canal semicircular da orelha interna. 
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11 
Nas síndromes vestibulares periféricas, habitualmente, encontra-se 
A) calibração irregular (dismétrica). 
B) ausência de efeito inibidor da fixação ocular. 
C) nistagmo pós-calórico sempre na direção oposta. 
D) rastreio pendular tipo I ou II fora da crise de vertigem. 
E) nistagmos espontâneo e semiespontâneo sempre presentes e bidirecionais. 
 

12 
Sobre a reabilitação vestibular, assinale a afirmativa correta. 
A) É consenso o benefício da reabilitação vestibular nas síndromes centrais. 
B) A reabilitação vestibular procura a recuperação funcional do equilíbrio corporal. 
C) Os exercícios utilizados na reabilitação vestibular sempre podem provocar efeitos colaterais. 
D) Os exercícios utilizados na reabilitação vestibular reduzem os mecanismos de compensação vestibular. 
E) Na reabilitação vestibular procura-se alcançar a compensação vestibular com a estimulação periférica feita com treino 

auditivo em cabina acústica. 
 

13 
No processo de envelhecimento observa-se a instalação gradual de dificuldades auditivas, associadas ou não à 
presbiacusia. Sobre a presbiacusia e a intervenção audiológica na terceira idade, é correto afirmar que 
A) a presbiacusia é progressiva e a intervenção mais apropriada é o implante coclear. 
B) na presbiacusia sensorial tem-se a atrofia da estria vascular com perda de neurônios da via auditiva. 
C) a presbiacusia metabólica é causada por atrofia do órgão de Corti de células ciliadas e de sustentação. 
D) a presbiacusia caracteriza-se por uma perda auditiva neurossensorial de início súbito e configuração audiométrica plana. 
E) a presbiacusia caracteriza-se pela perda auditiva neurossensorial decorrente do envelhecimento e, geralmente, 

apresenta configuração descendente. 
 

14 
São exames mais indicados à avaliação de um paciente idoso com suspeita de presbiacusia para conclusão diagnóstica e 
definição de conduta: 
A) Imitanciometria e emissões otoacústicas. 
B) Audiometria tonal liminar e imitanciometria. 
C) Audiometria tonal liminar e emissões otoacústicas. 
D) Audiometria tonal liminar e potencial evocado auditivo de estado estável. 
E) Emissões otoacústicas evocadas e potencial evocado auditivo de tronco encefálico. 
 

15 
A captação e o registro dos Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE) dependem, dentre outros 
fatores, da sincronia da resposta neural da via auditiva. Sobre a interpretação dos achados do PEATE, assinale o 
achado de alteração retrococlear com afecção patológica de tronco encefálico alto. 
A) Ondas I e III ausentes e presença de onda V. 
B) Ausência de onda V com presença de ondas I e III. 
C) Aumento das latências absolutas das ondas I, III e V, com intervalos interpicos dentro da normalidade. 
D) Aumento da latência absoluta da onda V bilateral, com perda auditiva neurossensorial descendente de grau moderado. 
E) Ausência de formação de ondas para cliques a 90 dBNA, com audiometria tonal indicando déficit neurossensorial de 

grau leve e presença de emissões otoacústicas. 
 

16 
Um paciente adulto apresenta perda auditiva bilateral simétrica, neurossensorial, de grau leve e configuração 
descendente. Os limiares de audibilidade em 250 e 500 Hz estão dentro da normalidade. O Aparelho de Amplificação 
Sonora Individual (AASI) mais indicado ao caso descrito é o(a) 
A) retroauricular.       D) intra-aural modelo concha. 
B) implante coclear.       E) aparelho implantável BAHA. 
C) adaptação aberta.   
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17 
Assinale a afirmativa correta. 
A) Os microfones omnidirecionais captam de forma variável os sons vindos de diferentes ângulos do ambiente. 
B) O efeito corneta serve para equalizar a pressão atmosférica entre o ambiente e o meato acústico externo do usuário 

de AASI. 
C) A resposta de ressonância da orelha externa é uma medida objetiva com microfone sonda e reflete o ganho oferecido 

pelo AASI. 
D) Na amplificação linear, a amplificação (o ganho) do aparelho auditivo é constante para todas as intensidades de sinal 

de entrada. 
E) O molde auricular faz a ligação entre o aparelho auditivo e a orelha do usuário com perda auditiva, não tendo influência 

sobre o resultado da amplificação. 
 

18 
Os testes comportamentais do processamento auditivo indicados na avaliação de uma criança de 8 anos com trocas 
fonoarticulatórias, para uma avaliação completa de todos os processos auditivos são: 
A) SSW, padrão de frequência e fala filtrada. 
B) Fala filtrada, fala comprimida e GIN (gaps no ruído). 
C) Dicótico de dígitos, fala comprimida e GIN (gaps no ruído). 
D) SSW, MLD (mudanças de limiar determinadas por meio de mascaramento), GIN (gaps no ruído) e fala filtrada. 
E) Dicótico de dígitos, MLD (mudanças de limiar determinadas por meio de mascaramento), teste GIN (gaps no ruído), 

fala com ruído com figuras e sons ambientais competitivos. 
 

19 
Uma criança foi encaminhada para a terapia fonoaudiológica por apresentar transtorno do processamento auditivo. 
O relatório de avaliação apresentou o seguinte resultado: “disfunção dos processos auditivos relacionados à resolução 
e ordenação temporal, integração e separação binaural”. Assinale a alternativa que corresponde à conduta mais 
apropriada ao caso apresentado anteriormente. 
A) Treino auditivo informal com estratégias de dessensibilização ao ruído. 
B) Treino auditivo formal, em cabina acústica, para trabalhar o fechamento auditivo. 
C) Treino auditivo informal com estratégias de fechamento auditivo e fusão binaural. 
D) Recuperação funcional auditiva com indicação de auxiliar de audição (sistema de FM). 
E) Treino auditivo formal, uso de softwares específicos com tarefas que estimulem a recuperação das habilidades 

comprometidas à avaliação. 
 

20 
Sobre a filosofia auditivo-verbal, para habilitação e reabilitação da surdez, é correto afirmar que 
A) o uso da amplificação sonora é um componente secundário na habilitação auditiva. 
B) a escola regular não atende às especificidades da aprendizagem de crianças surdas. 
C) apoia a aquisição da língua de sinais favorecendo a comunicação oral nos casos de surdez. 
D) preconiza o desenvolvimento das habilidades auditivas para a aquisição da linguagem oral. 
E) incentiva-se o ambiente de escola inclusiva com o uso simultâneo da língua de sinais e português falado. 
 

21 
Acerca da reabilitação fonoaudiológica nos casos de surdez e as filosofias e metodologias envolvidas, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(  ) Na comunicação total, a língua de sinais é uma das formas de comunicação aceitas para facilitar o desenvolvimento 

de linguagem da pessoa surda. 
(  ) A aquisição da língua de sinais antes dos 6 anos é fundamental para garantir a fluência e o bom desenvolvimento 

da linguagem de crianças surdas. 
(  ) O ambiente de escola regular é o mais adequado para o bom desenvolvimento de crianças surdas, segundo a 

filosofia auditivo-verbal. 
(  ) A terapia auditivo-verbal preconiza o uso de gestos estruturados para o desenvolvimento da percepção auditiva. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, F  B) F, F, F, V  C) V, V, F, V  D) V, V, V, F  E) F, V, F, F 
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22 
Sobre o desenvolvimento auditivo, é correto afirmar que o(a) 
A) habilidade de discriminação auditiva se desenvolve após os 4 anos. 
B) reconhecimento auditivo é uma habilidade presente desde o nascimento. 
C) reflexo cócleo-palpebral está presente ao nascimento e cessa aos 2 anos de idade. 

D) desenvolvimento auditivo não segue padrões de comportamentos e ocorre aleatoriamente. 
E) habilidade de detectar sons está presente desde a vida intrauterina, com o desenvolvimento da cóclea. 

 
23 
Assinale a alternativa que apresenta uma indicação clínica do P300 (potencial cognitivo). 
A) Fazer triagem auditiva escolar. 
B) Determinar o limiar eletrofisiológico. 

C) Fazer o diagnóstico de morte encefálica. 
D) Fazer o diagnóstico diferencial de alterações cocleares. 
E) Definir a presença de distúrbio do processamento auditivo. 

 

24 
Critério para indicar o implante coclear é a perda auditiva 
A) mista bilateral de grau severo. 

B) condutiva bilateral de grau severo. 
C) neurossensorial bilateral de grau profundo. 
D) neurossensorial bilateral de grau moderado. 
E) neurossensorial unilateral de grau profundo. 

 

25 
Assinale uma DESVANTAGEM das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA). 
A) Estão presentes nos casos em que a audição periférica é normal. 
B) Estão ausentes nos casos em que há afecção condutiva da audição. 
C) Estão ausentes quando há déficit auditivo neurossensorial de grau moderado. 
D) Não permitem estimar com especificidade frequencial o grau de perda auditiva. 
E) São rápidas, não invasivas e de custo viável para uso em programas de triagem auditiva neonatal. 

 
26 
Sobre o registro das emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente e por produto de distorção, é correto 
afirmar que 
A) ambos os exames permitem diagnosticar afecções centrais da audição. 
B) ambos os exames estão ausentes na presença de neuropatia/dissincronia auditiva. 
C) ambos os exames apresentam respostas presentes quando há perda auditiva periférica. 

D) as EOA transientes estão presentes quando os limiares de audibilidade do indivíduo ultrapassam 40 dB. 
E) as EOA por produto de distorção podem estar presentes quando os limiares de audibilidade são iguais a 40 dB. 

 
27 
Assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O limiar eletrofisiológico não pode ser determinado em neonatos. 
B) Não há correlação entre os limiares de estado estável e os limiares comportamentais. 
C) Os potenciais evocados auditivos de estado estável podem ser registrados de forma binaural. 
D) Os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico são indicados para a detecção de tumores do nervo acústico. 
E) Os potenciais evocados auditivos de estado estável são considerados como um instrumento de avaliação objetiva na 

realização e interpretação. 
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28 
Apesar de todo o avanço tecnológico, a observação do comportamento auditivo ainda é considerada uma avaliação 
clínica relevante no diagnóstico audiológico. Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(  ) Na observação do comportamento auditivo é possível verificar o resultado separado por orelha. 

(  ) As respostas aos instrumentos sonoros não calibrados estão ausentes na existência de perda auditiva de grau 
profundo. 

(  ) A ausência do reflexo cócleo-palpebral, na presença de acuidade auditiva normal, pode indicar a existência de 
alteração central da audição. 

(  ) Não é possível quantificar a alteração auditiva a partir da observação do comportamento auditivo. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F  B) F, V, V, V  C) V, F, F, F  D) V, F, V, F  E) F, V, V, F 

 
29 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
A) É comum na presbiacusia a ausência de discriminação auditiva. 
B) Na presbiacusia pode ocorrer a presença de zumbido e sintomas associados. 
C) O desconforto frente a sons intensos é uma queixa frequente na presbiacusia. 
D) A redução da percepção de fala em situações ruidosas traz prejuízos à comunicação do idoso. 
E) Idosos com perda auditiva apresentam problemas de comunicação e compreensão em conversas grupais. 

 
30 
Assinale o objetivo terapêutico de estimulação auditiva. 
A) Encorajar a vocalização. 
B) Realizar expressões faciais. 
C) Produzir vocábulos inteligíveis. 
D) Manter o foco em brinquedos ou objetos. 
E) Desenvolver a habilidade de detectar sons ambientais e da fala. 

 
31 
Nos termos do Código de Ética, Resolução CFFa nº 305/2004, constituem direitos gerais dos inscritos, nos limites de 
sua competência e atribuições, EXCETO: 
A) Resguardo da privacidade do cliente. 
B) Exercício da atividade com ampla autonomia e liberdade de convicção. 
C) Liberdade de opinião e de manifestação de movimentos que visem a defesa da classe. 
D) Liberdade na realização de estudos e pesquisas, resguardados os direitos dos indivíduos ou grupos envolvidos em 

seus trabalhos. 
E) Requisição de desagravo junto ao Conselho Regional de Fonoaudiologia da sua jurisdição, quando atingido no 

exercício da atividade profissional. 

 
32 
Acerca das disposições do Código de Ética, Resolução CFFa nº 305/2004, assinale a alternativa correta. 
A) O Código de Ética desaprova a utilização da Internet para fins profissionais. 
B) Na formação acadêmica, pesquisa e publicação, o fonoaudiólogo deve responsabilizar-se por serviços fonoaudiológicos, 

produções acadêmicas e científicas executados pelos alunos sob sua supervisão. 
C) Os fonoaudiólogos que atuarem em território nacional, obrigam-se ao cumprimento das normas e preceitos do 

Código de Ética, ressalvados os estrangeiros, que possuem diploma normativo próprio. 
D) Cabe ao Conselho de Fonoaudiologia competente, onde está inscrito o fonoaudiólogo, a apuração das faltas que 

cometer contra o Código de Ética, reservando ao Conselho Federal a aplicação das penalidades previstas na legislação 
em vigor. 

E) Nos anúncios, placas e impressos de publicidade devem constar o nome do profissional, da profissão e o número de 
inscrição no Conselho Regional, não podendo constar, entretanto, logomarca, logotipo ou heráldicos, mesmo que 
relacionados à fonoaudiologia. 
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33 
De acordo com o Código de Ética, Resolução CFFa nº 305/2004, consiste em infração ética as seguintes práticas, EXCETO: 
A) Abandonar o cliente em caso de motivo justificável. 
B) Receber ou dar gratificação por encaminhamento de cliente. 
C) Divulgar ou utilizar técnicas ou materiais que não tenham eficácia comprovada. 
D) Utilizar títulos acadêmicos que não possua ou de especialidades para as quais não esteja habilitado. 
E) Oferecer ou prestar serviços fonoaudiológicos gratuitos à entidade pública de qualquer natureza ou a empresas, 

além de participar gratuitamente de projetos e outros empreendimentos que visem lucro. 
 

34 
Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fonoaudiologia, instituídas pela Resolução 
CNE/CES nº 5/2002, marque V para as afirmativas verdadeiras e F paras as falsas. 
(  ) A formação do fonoaudiólogo tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício 

de competências e habilidades específicas, tais como atenção à saúde, tomada de decisões e liderança. 
(  ) Compreender e analisar criticamente os sistemas teóricos e conceituais envolvidos no campo fonoaudiológico consti-

tuem algumas das competências e habilidades gerais, cujo exercício é objetivado na formação do fonoaudiólogo. 
(  ) A formação do fonoaudiólogo deverá atender ao sistema de saúde vigente no país, à atenção integral da saúde no 

sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contrarreferência e ao trabalho em equipe. 
(  ) A estrutura do curso de graduação em fonoaudiologia deverá garantir, entre outros, estreita e concomitante relação 

entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para a aquisição de conhecimentos e habilidades 
necessários à concepção clínico-terapêutica da prática fonoaudióloga.  

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F  B) F, F, V, V  C) V, V, F, F  D) F, V, V, F  E) V, F, F, V 
 

35 
De acordo com a Lei Federal nº 6.965/81, o exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficará subordinado, além de outras 
exigências legais, ao preenchimento dos seguintes requisitos e condições básicas, EXCETO: 
A) Cidadania brasileira. 
B) Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos. 
C) Habilitação profissional na forma da legislação em vigor. 
D) Inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional. 
E) Declaração de idoneidade moral afirmada por duas autoridades públicas. 
 

36 
Em relação às infrações e penas disciplinares descritas na Lei Federal nº 6.965/81, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) As faltas serão apuradas levando-se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. 
B) Constitui infração disciplinar deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional, as contribuições a que está obrigado. 
C) As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante e acompanhadas 

de indicação dos elementos comprobatórios do alegado. 
D) Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o grau de culpa, as circunstâncias 

atenuantes e agravantes e as consequências da infração. 
E) As penas disciplinares consistem em advertência, multa de até dez vezes o valor da anuidade, suspensão por tempo 

indeterminado, cancelamento do registro e cassação do diploma. 
 

37 
Conforme dispõe a Lei Federal nº 6.965/81, compete aos Conselhos Regionais, EXCETO: 
A) Instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissional. 
B) Julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração ao Código de Ética. 
C) Expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados, de acordo com 

o currículo efetivamente realizado. 
D) Promover, perante o Juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes às anuidades, taxas, emolumen-

tos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável. 
E) Organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta Lei, 

se inscrevam para exercer atividades de fonoaudiologia na região. 
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38 
Nos termos do Código de Processo Disciplinar, aprovado pela Resolução nº 381/2010, assinale a alternativa INCORRETA 
sobre os atos processuais. 
A) As partes poderão ser acompanhadas ou representadas, em qualquer fase, por advogado detentor de mandato com 

poderes bastantes para atuar nos processos administrativos disciplinares. 
B) Os processos disciplinares serão organizados sob a forma de autos e terão suas folhas rubricadas e numeradas por 

agente credenciado dos Conselhos Profissionais de Fonoaudiologia, atribuindo-se a cada processo um número de 
ordem. 

C) Todas as comunicações serão feitas pessoalmente, em correspondência com aviso de recebimento ou por outro meio 
idôneo e eficaz de que resulte, em qualquer caso, prova inequívoca do recebimento, sendo seus comprovantes 
juntados aos autos. 

D) Como os processos disciplinares pautam-se, dentre outros, pelos princípios da moralidade e transparência, os atos 
processuais têm caráter público e realizar-se-ão, de preferência, na sede dos Conselhos, em dias e horários previa-
mente determinados. 

E) Os autos não poderão ser retirados da sede do Conselho ou do local onde esteja em curso o processo, sendo 
assegurado às partes e seus representantes legais com procuração nos autos a obtenção de certidões e cópias, 
mediante o ressarcimento dos respectivos custos. 

 
39 
Dispõe o Código de Processo Disciplinar que a fase preliminar, quando necessária, será de competência da Comissão 
de Orientação e Fiscalização (COF) dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. Ao término da fase preliminar, a COF 
NÃO poderá 
A) conciliar as partes, emitir relatório e arquivar. 
B) arquivar o processo, quando os fatos não configurarem infração legal ou ética. 
C) lavrar o auto de infração para instaurar o processo administrativo de fiscalização. 
D) julgar sumariamente a demanda, aplicando aos infratores as penalidades previstas em Lei. 
E) encaminhar a representação ao presidente do Conselho para instaurar processo ético-disciplinar. 

 
40 
Considerando os termos do Código de Processo Disciplinar, aprovado pela Resolução CFFa nº 381/2010, analise. 
I. O Processo Administrativo de Fiscalização (PAF) apura faltas e infrações cometidas por pessoa física não inscrita e 

por pessoa jurídica, inscrita ou não inscrita. 
II. Para a instauração de processo ético, a representação deverá ser direcionada ao presidente do respectivo Conselho, 

mediante documento escrito e assinado pelo representante. 
III. Será declarado revel pela Comissão julgadora, o fonoaudiólogo representado que não apresentar defesa dentro do 

prazo previsto no Código, resultando, necessariamente, em sua condenação. 
IV. Na instrução processual, as provas poderão ser documentais, testemunhais e periciais, possuindo esta maior valor 

probatório que aquelas. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e IV.  C) II e III.  D) III e IV.  E) I, II e IV. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

� A prova escrita discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 02 (duas) questões abertas. 
� Para a redação das respostas às questões discursivas, a extensão máxima do texto será de 30 (trinta) linhas para cada 

questão. 
� As respostas às questões abertas deverão ser manuscritas em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente, de ponta grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de 
outras pessoas, salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que o impossibilite de redigir 
textos, como também no caso de candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. 
Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar 
o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.   

� O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 
haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou que o conteúdo esteja grafado por outro meio que não o 
determinado no item anterior, bem como no caso de identificação em local indevido. 

� Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado 
ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 

� Cada questão aberta terá o valor de 50 (cinquenta) pontos.  
� Para efeito de avaliação das provas discursivas serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 

 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da Avaliação 
Total de pontos 

por critério 

Aspectos Formais e 
Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, 
paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 

30 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao 
conteúdo programático proposto. 

20 pontos 

TOTAL DE PONTOS 50 pontos 

 

QUESTÃO 01 
Um adolescente com 15 anos de idade apresenta dificuldades escolares e queixas auditivas, principalmente, 
relacionadas à atenção e inconsistência de respostas. Seus pais afirmam que ouve TV e música com volume 
aumentado e que seu desempenho na escola tem piorado gradualmente. Não apresenta alterações de fala ou na 
qualidade vocal evidentes. Não há nada significativo em sua história pregressa acerca de atrasos do desenvolvimento 
neuro psicomotor e de linguagem. Apresentou, nos dois primeiros anos de vida, otites de repetição. Seus exames 
auditivos mostram, após o tratamento das afecções condutivas, limiares audiométricos normais. Descreva os exames 
audiológicos indicados para este caso a fim de caracterizar sua dificuldade auditiva com os prováveis resultados dos 
exames. Levante uma hipótese diagnóstica e defina a conduta a partir dos resultados hipotetizados. 

 
QUESTÃO 02 
Em um Programa de Triagem Auditiva Neonatal Universal, um recém-nascido foi avaliado e falhou na triagem 
realizada com as emissões otoacústicas evocadas. Descreva a conduta apropriada neste caso para o fechamento 
diagnóstico, hipotetizando que essa criança apresenta uma perda auditiva neurossensorial de grau severo a profundo 
bilateral. Inclua em sua descrição todos os exames necessários e os prováveis resultados. Em seguida, descreva o 
processo de intervenção indicada a este caso.  
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PROVA DISCURSIVA – QUESTÃO 01 
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PROVA DISCURSIVA – QUESTÃO 02 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 
em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, mp3, mp4, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, smartphones, tablets, receptor, gravador, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio digital etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e 
Folha de Respostas das Provas Discursivas. 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao 
sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o 
fiscal deverá ser comunicado. 

6. A Prova Escrita Objetiva é composta por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. A Prova Escrita 
Discursiva é constituída por 2 (duas) questões abertas.  

7. As questões da Prova Escrita Objetiva são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e 
uma única resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde à especialidade pretendida, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 
(Gabarito) e da Folha de Respostas das Provas Discursivas que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os 
dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato 
deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de 
sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas 
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do 
local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso de Provas e Títulos para 
Concessão e Registro do Título de Especialista e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no 
endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova 
escrita. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá 
de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso de Provas e Títulos para Concessão e Registro do Título de Especialista no endereço 
eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição 
de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao 
IDECAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao 
Concurso de Provas e Títulos para Concessão e Registro do Título de Especialista. 


