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CONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOS    

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02. 
 

 

FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?    
 

           Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! 
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. 
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa. 
            Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.   
            Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos 
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava 
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso! 
 
                                                                 (Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)  
 
 

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem  
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança 
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação 
mais próxima com aquilo que o título expressa é:  

 

A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 

com os atacantes chilenos.” 

B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.” 
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”  
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.” 

 
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:  
 

1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros 

anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil  X  Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não 

precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em 
negrito são  elementos coesivos que  indicam progressão seqüencial.    

2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)  

falta de gol.”, o  pronome possessivo entre  parênteses foi um recurso usado pelo autor para 
evitar ambigüidade.   

3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas 
ocorrências, é pronome relativo. 

4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem 
nesse contexto, funcionaria como  antônimo de  “mal”  em “Menos mal é que ...”. 

 

O correto está em: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 4, apenas.  
C) 3, apenas.    
D) 1, 2, 3 e 4.  
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04. 
 
 

NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ......    
 

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o 
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, 
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer 
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram  
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles. 

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que 
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer 
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram 
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos 
tempos? 

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era 
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do 
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso! 

 
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado ) 

 
 
 

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:  
 

A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra 
“tempos”.  

B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.”   e  “...  seria mais simples ...”  as duas ocorrências 
do advérbio  “mais” – intensificando “estimulou”  e “simples” – comprovam que advérbios 
podem modificar tanto verbos  como adjetivos.  

C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também 
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita 
culta do português.   

D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade 
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e 
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.  

 
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem: 
 

1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que 

viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”. 
2-  O emprego de  cada  em lugar  da palavra sublinhada em: “...todos  os homens destemidos  que 

viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, 
mas exigiria ajustes de concordância na oração.  

3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar 
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa. 

4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque 
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada 
como causa.  

 

O correto está em: 
 

A) 1, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas.  
D) 1, 2, 3 e 4. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05  
 
 

CAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISO 
 

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga 
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os 
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle 
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma 
doença cardíaca.  Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de 
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das 
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais 
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais 
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para  
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas. 

                                              
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado) 

 
 
 
 
05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes: 
 

1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg 
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da 
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as 
idéias de necessidade e perseverança.    

2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém 
com a principal do período um nexo de circunstância causal.      

3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma 

observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-
terminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” , 
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.  

4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se 
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por  Sugere-se.    

5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de 
pertencerem a classes gramaticais diferentes.  

 
O correto está em: 

 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4, apenas.  
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1 e 2,  apenas.   
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06. De acordo com o Art. 199 da Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. Acerca da participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde (SUS) é 
correto afirmar: 

 
1- As instituições privadas podem participar do SUS de forma complementar. 
2- A participação do setor privado se dá mediante contrato de direito público ou convênio. 
3- As entidades filantrópicas e as entidades com fins lucrativos participam da rede conveniada do 

SUS de forma preferencial. 
4- A integração do setor privado à rede pública de saúde deve se dar na mesma lógica do SUS. 

 
Está correto o que se afirma somente em: 

 
A) 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 

 

07. A Política de Saúde no Brasil é definida pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990), como direito: 

 
A) de caráter contributivo, baseado no mérito. 
B) fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 
C) baseado na seleção socioeconômica, de acordo com os critérios de elegibilidade do SUS. 
D) não-contributivo, destinado à população excluída do acesso aos planos privados de saúde. 

 

08. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do  
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso: 

 
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS. 
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do 

SUS. 
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável 

legal pela criança ou adolescente. 
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09. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de 
regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto 
afirmar: 

 
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de 

regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos 
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da 
população. 

2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de 
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município. 

3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de 
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em 
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre 
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais. 

4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de 
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção. 

 
Apenas está correto o que se afirma em:  
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4. 

 
 
10. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nesse sentido, é correto afirmar:  

 
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às 

necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda. 

B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso 
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover. 

C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 
reputado mais favorável.  

D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: 
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins 
lucrativos. 
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11. Em relação ao “provimento” dos Cargos Públicos a Lei nº 5.810/94 estabelece que: 
 

I- Os cargos de “caráter efetivo” são providos por concurso público, obrigatoriamente de 
“provas” e de “títulos”. 

II- As “funções gratificadas” podem ser exercidas por “servidores efetivos” ou por “servidores 

temporários”. 

III- Havendo empate entre candidatos no concurso público para provimento de cargos efetivos terá 
preferência, na ordem de classificação, aquele já pertencente ao serviço público e, na 
persistência de empate, aquele que contar maior tempo de serviço público ao Estado. 

IV- Nos concursos públicos, as “provas de títulos” terão sempre caráter meramente classificatório. 
V-   É vedada a inscrição, em Concurso Público, de candidatos maiores de sessenta (60) anos. 

 

O correto está em: 
 
A) I, III e IV, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I, II e V, apenas. 
D) III e IV, apenas. 

 
12. Na forma como disposto na Lei nº 5.810/94, são espécies de “movimentação” de Servidores 

Públicos no âmbito da Administração: 
 

A) Promoção, Reintegração e Transferência. 
B) Reintegração, Transferência e Remoção. 
C) Transferência, Remoção e Redistribuição. 
D) Promoção, Remoção e Reintegração. 

 
13. A Lei 5.810/94 assegura aos Servidores Públicos o direito à percepção de “adicionais” e 

“gratificações” que compõem a remuneração pelo exercício do cargo efetivo. São considerados 
“adicionais” pelo (a): 

 

I-  prestação de serviço extraordinário, a título de representação e pela participação em órgão 
colegiado.  

II-  exercício de trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas. 
III- participação em comissão ou grupo especial de trabalho, pela escolaridade e pela docência em 

atividade de treinamento. 
IV- elaboração de trabalho técnico, científico ou de utilidade pública para o serviço público, pelo 

regime especial de trabalho e pela produtividade. 
V- exercício de cargo em comissão ou função gratificada e por tempo de serviço. 

 
Estão corretos somente: 

 
A) I, II e III. 
B) II e V. 
C) I e IV. 
D) III, IV e V. 

 
 
 
 
 
 



 

Concurso Público C-121 – EDITAL Nº 01/2007 – Fundação Santa Casa – Fonoaudiólogo 
 

 

8 

14. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o 
Servidor Público: 

 
I-   será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual. 
II-  para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função 

pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público. 
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo 

político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver 
compatibilidade de horário dos exercícios. 

IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso 
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração. 

V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou 
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 

 

15. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular: 
 

I-   dois cargos privativos de médico com um de magistério superior. 
II-  um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio. 
III- dois cargos de magistério de qualquer nível. 
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
V-  dois cargos privativos de médico. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) II, IV e V. 
C) I, II e III. 
D) III, IV e V. 
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CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFICOSCOSCOSCOS    

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 
 
16. Neonato, com 15 dias de vida, nascido a termo sem intercorrências, apresentou na avaliação 

audiológica ausência de emissões otoacústicas por estímulo transiente e das EOA – produto de 
distorção. Nas medidas de imitância acústica, realizadas com tom teste de 1000Hz, apresentou 
curva timpanométrica tipo A e ausência de reflexos acústicos. Na avaliação comportamental, 
apresentou ausência de reflexo cócleo-palpebral a 100dB. Qual é a hipótese diagnóstica e conduta? 

 
A) Suspeita de neuropatia e encaminhamento para avaliação otorrinolaringológica e potenciais 

evocados auditivos de tronco encefálico. 
B) Função coclear normal, alta. 
C) Suspeita de perda coclear e encaminhamento para avaliação otorrinolaringológica e potenciais 

evocados auditivos de tronco encefálico. 
D) Função coclear normal e encaminhamento para avaliação otorrinolaringológica, 

acompanhamento do desenvolvimento auditivo e da linguagem. 
 

17. São consideradas causas de deficiência auditiva na infância: 
 

A) Meningite viral, diabetes materna e rubéola. 
B) Asfixia neonatal, lupus materno e diabetes materna. 
C) Rubéola, meningite bacteriana e Citomegalovírus. 
D) Diabetes, hemorragia intra-periventricular e hipertensão gravídica. 

 
18. Criança de 6 meses de idade, com emissões otoacústicas por estímulo transiente 4dB acima do 

ruído na banda de 1000Hz, 6dB acima do ruído na banda de 2000Hz, 7dB acima do ruído na banda 
de 3000Hz e 4000Hz . Localizou sons lateralmente, indireta para baixo e para cima, e Audiometria 
com Reforço Visual em 20dB NA com fones Reflexo cócleo palpebral presente a 100dB. Curva 
imitanciométrica tipo A com reflexos acústicos em 90dB. A hipótese diagnóstica é: 
 
A) suspeita de perda auditiva de grau moderado bilateral. 
B) neuropatia auditiva. 
C) suspeita de perda auditiva condutiva. 
D) audição normal. 
 

19. A audiometria de reforço visual e audiometria lúdica são indicadas, respectivamente, para: 
 

A) 6 meses e 2 anos. 
B) 2 anos e 3 anos. 
C) 2 meses e 3 anos. 
D) 2 anos e 4 anos. 
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20. Assinale a alternativa que corresponde, correta e respectivamente, às lacunas: 
 

Neuropatia Auditiva caracteriza-se por apresentar Emissões Otoacústicas ____________ e 
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico ____________. 

 
A) ausentes / presente 
B) presentes / presente 
C) presentes / ausente 
D) ausentes / ausente 

 
21. C.L, 5 anos, sexo feminino, veio encaminhada para avaliação fonoaudiológica pela escola, devido 

à dificuldade de inserção social. Durante a avaliação fonoaudiológica observou-se que a criança 
manteve contato visual, e interagiu com a avaliadora, respeitando a troca de turnos. Sua fala pode 
ser caracterizada pela emissão predominante de palavras isoladas. Não constrói frases. 
Compreende ordens verbais simples, executando-as. As ordens verbais complexas necessitam ser 
segmentadas e repetidas, na maioria das vezes. A descrição acima situa um caso de Transtorno: 

 
A) de Comunicação Misto Receptivo e Expressivo. 
B) de Comunicação Receptivo. 
C) Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. 
D) de Comunicação Expressivo. 

 
22. A.C., 6 anos, sexo feminino, veio encaminhada para avaliação fonoaudiológica pelo pediatra, 

devido à dificuldade na fala. De acordo com relato da mãe, a criança não apresenta dificuldade de 
interação social. Durante a avaliação fonoaudiológica observou-se que a criança comunica-se, 
predominantemente, por meio do código lingüístico. Sua fala pode ser caracterizada pela presença 
de trocas, omissões e distorções fonêmicas. Compreende ordens verbais simples e complexas, 
executando-as. Apresenta repertório lexical abaixo do esperado para sua faixa etária.   Diante 
dessas manifestações a conduta mais adequada é: 

 
A) apenas orientar a escola quanto às dificuldades da criança. 
B) orientar a escola e iniciar o processo terapêutico fonoaudiológico. 
C) iniciar o processo terapêutico fonoaudiológico, priorizando a adequação apenas da compreensão 

verbal. 
D) orientar a família e acompanhar o desenvolvimento de fala da criança. 

 
23. A dificuldade de iniciar a deglutição numa criança pode estar associada à: 

 
A) redução dos reflexos devido a déficits sensoriais e/ou motores. 
B) alteração das vias respiratórias. 
C) alteração do relaxamento do músculo cricofaríngeo. 
D) redução da sensibilidade laríngea. 

 
24. Uma criança com dificuldade extrema de deglutição de saliva e de alimentos, não 

traqueostomizada, pode se beneficiar de: 
 

A) válvula de fala e gastrostomia. 
B) botox em glândulas salivares e gastrostomia. 
C) botox em glândulas salivares e válvula de fala. 
D) gastrostomia e prótese traqueoesofágica. 
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25. A conduta inicial com pacientes submetidos à laringectomia horizontal supraglótica deve incluir 
exercícios e técnicas para: 

 
A) o controle da disfagia. 
B) adequação da qualidade vocal. 
C) o controle oral do bolo. 
D) maior abertura do esfíncter esofágico superior. 

 
26. Pacientes que sofreram acidente vascular encefálico podem apresentar voz soprosa e dificuldade de 

proteção das vias aéreas devido à: 
 

A) paralisia facial completa ou incompleta. 
B) incoordenação da abertura do esfíncter esofágico superior. 
C) incoordenação durante a mastigação do alimento. 
D) paralisia laríngea. 

 
27. As funções do sistema estomatognático são: 
 

A) respiração, mastigação, deglutição e articulação. 
B) sucção, mastigação, deglutição, fonação e respiração. 
C) sucção, mastigação, respiração e deglutição. 
D) mastigação, deglutição, fonação e respiração e ariculação. 

 
28. A terapia miofuncional para reabilitar a deglutição é contra-indicada num caso de: 

 
A) mordida cruzada. 
B) mordida topo a topo. 
C) mordida aberta anterior. 
D) sobremordida. 

 
29. Além da respiração bucal, as principais causas da deglutição atípica são: 
 

A) maloclusão dentária, hábito vicioso e bruxismo. 
B) alteração dos OFA, hábito vicioso e maloclusão. 
C) alteração dos OFA, onicofagia e bruxismo. 
D) maloclusão dentária e hábito vicioso. 

 
30. Qual a importância da sucção natural nos 6 primeiros meses de vida do bebê? 

 
A) nutrição e desenvolvimento dos OFAs. 
B) desenvolvimento dos OFAs e crescimento mandibular. 
C) nutrição, desenvolvimento dos OFAs e adequação da deglutição. 
D) nutrição, desenvolvimento dos OFAs e crescimento mandibular. 

 
31. As principais características de um paciente com tipo facial longilíneo (dólico facial) são: boca 

aberta, ... 
 

A) olheiras, ângulo goníaco aumentado e lábio inferior evertido. 
B) olheiras, lábio superior hipotônico e lábio inferior evertido. 
C) olheiras, ângulo goníaco aumentado e lábios hipertônicos. 
D) ângulo goníaco diminuído e lábio inferior evertido. 
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32. São patologias vocais pertencentes às disfonias organofuncionais: 
  

A) nódulos vocais, pólipos, edema de Reinke e granuloma. 
B) nódulos vocais, sulco vocal, cisto e papiloma. 
C) nódulos vocais, pólipos, cistos e fendas glóticas. 
D) cistos, pólipos, fendas glóticas e granuloma. 

 
33. As características vocais da disfonia ventricular são: 

 
A) voz rouco-soprosa, pitch grave, quebras de sonoridade e aspereza. 
B) voz rouca, pitch grave, quebras de sonoridade e TMF ampliado. 
C) voz rouco-soprosa, pitch agudo, quebras de sonoridade e TMF reduzido. 
D) voz rouca, pitch grave, quebras de sonoridade e TMF reduzido. 

 
34. Os registros vocais são: basal, ______ e _______. 
 

A alternativa que completa corretamente as lacunas é: 
 

A) modal e cabeça. 
B) modal e elevado. 
C) elevado e falsete. 
D) modal e peito. 

 
35. No estudo da aquisição da Linguagem, muitos estudiosos  apresentaram suas teorias. Atualmente, o 

que pode ser aceito? 
 

A) A aquisição da Linguagem ocorre quando a criança diz a primeira palavra. 
B) A aquisição da Linguagem depende de fatores constitucionais e de predisposição inata para a 

comunicação, além de fatores circunstanciais de estimulação, provenientes do meio social em 
que a criança está inserida. 

C) A aquisição da Linguagem depende de fatores sócio-econômico-culturais, sendo de exclusiva 
responsabilidade do meio ambiente a sua evolução. 

D) A aquisição da Linguagem acontece, exclusivamente, na relação entre mãe e filho. 
    

36. O direito à informação, para a pessoa assistida pelos serviços de saúde, está diretamente 
relacionado à: 

 
A) informação ao familiar, ou cônjuge, sobre a situação do paciente atendido, independente de seu 

consentimento. 
B) divulgação dos dados do paciente para a equipe do serviço de saúde, independente de sua 

relação com o paciente. 
C) divulgação das informações do paciente para outros pacientes com agravos ou distúrbios 

semelhantes. 
D) informação ao paciente sobre suas condições de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Concurso Público C-121 – EDITAL Nº 01/2007 – Fundação Santa Casa – Fonoaudiólogo 
 

 

13 

37. Os princípios de igualdade de direitos à assistência à saúde e de universalidade, conforme descrito 
na lei 8080/90, são respeitados quando: 

 
A) o atendimento no serviço de saúde está atrelado ao tipo de distúrbio da comunicação 

apresentado pelo paciente e interesse pessoal (técnico-científico) do fonoaudiólogo no caso. 
B) o atendimento do paciente com distúrbio fonoaudiológico está atrelado à especialidade clínica 

do fonoaudiólogo do serviço de saúde. 
C) não há privilégios ou preconceitos de qualquer natureza, em qualquer nível de assistência. 
D) os critérios pré-estabelecidos pelo fonoaudiólogo responsável pelo serviço de saúde, em 

qualquer nível de atenção, são previamente conhecidos por pacientes e outros profissionais e 
respeitados para encaminhamentos e acesso ao sistema de saúde. 

 
38. Constitui equipamento de proteção individual básico para o fonoaudiólogo, quando do atendimento 

de pacientes para reabilitação de motricidade e funções orofaciais, atuando em contato direto junto 
à cavidade oral do paciente: 

 
A) avental de manga curta. 
B) luvas de proteção. 
C) óculos de proteção. 
D) desodorizador de ambiente. 

 
39. Criança de 18 meses com perda auditiva neurossensorial de grau profundo bilateralmente. O tipo 

de prótese auditiva e o molde auricular mais indicado é a prótese auditiva do tipo: 
  

A) retroauricular com molde canal de silicone. 
B) retroauricular com molde concha com hélix de silicone. 
C) intra-auricular com ventilação. 
D) intra-auricular com molde duplo de acrílico. 
 

40. Um sistema LIMITAÇÃO POR COMPRESSÃO é caracterizado por limiar de compressão ________ 
e razão de compressão___________. 
 

A alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas é: 
 

A) baixo / baixa 
B) alto / baixa 
C) baixo / alta 
D) alto / alta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  


