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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 (questão 01)  

 
Disponível em: www.facebook.com 

01. De acordo com o texto 01,  
 
A) na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração. 

B) a vida humana é cercada de acontecimentos significativos. 

C) na efemeridade da vida, os cenários se multiplicam. 

D) virar páginas na vida é atitude de gente sábia. 

E) para muitos, a vida se torna monótona e insípida. 
 
TEXTO 02 (questão 02) 

 
Disponível em: www.facebook.com 

02. Analisando-se o texto 02, tem-se que  
 
A) para seguir a caminhada, é necessário se apassivar diante dos fatos. 

B) coragem é sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras. 

C) é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar. 

D) obstáculos nem sempre precisam ser vencidos. 

E) a vitória acontece quando o amor rege os sonhos. 
 

TEXTO 03 (questões 03 e 04) 
 

A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: tudo o que é absoluto pertence à 

patologia.  (Friedrich Nietzsche) 
 
03. Em relação aos Sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A terceira vírgula poderia ser permutada pelo conectivo "e", e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais 

vigentes.  

B) As três primeiras vírgulas separam termos explicativos. 

C) Os dois pontos poderiam ser permutados por reticências, e a frase se manteria gramaticalmente correta. 

D) A segunda vírgula poderia inexistir, e isso não seria considerado desobediência às normas vigentes de pontuação. 

E) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma exclamação, o que não se constituiria em erro gramatical. 

 

04. Observe abaixo o fragmento de trecho: 

"tudo o que é absoluto pertence à patologia." 
 
Nele, existe(m) 
 
A) três pronomes, sendo dois indefinidos e um relativo. 

B) um verbo cujo complemento não vem regido de preposição.  D) dois adjetivos de gêneros diferentes. 

C) um pronome demonstrativo. E) um verbo de 1ª. conjugação. 

Assim é a vida... 
Daqui a pouco a página vira, 
o cenário muda... 
Novos ventos, nova brisa, 
novos ares, novos mares... 

 
 

E o segredo é ter muita fé para 
seguir em frente, mais coragem 

para enfrentar os obstáculos 
e a certeza de que quando os 

nossos sonhos são movidos por 
amor, a vitória não demora a chegar... 

http://pensador.uol.com.br/autor/friedrich_nietzsche/
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TEXTO 04 (questões 05 e 06) 
 

Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso 

contrário, abstém-te de o ajudar.   (Sócrates) 
 
05. Em relação aos termos sublinhados, é CORRETO afirmar que  
 
A) ambos são exemplos de próclise. 

B) o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise. 

C) um deles poderia estar mesoclítico ao verbo. 

D) ambos poderiam estar proclíticos ao verbo, sem caracterizar erro gramatical. 

E) ambos são exemplos de ênclise. 
 

06. Extraindo termos do texto 04, sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém uma justificativa 

CORRETA. 
 
A) Acentua-se o termo "alguém" por ser paroxítona terminada em EM. 

B) O termo "saúde" é acentuado porque o "u" átono forma hiato com a vogal A. 

C) Acentua-se o termo "contrário" por ser paroxítona terminada em hiato. 

D) A tonicidade do termo "abstém" recai na última sílaba. 

E) Os termos "saúde" e "contrário" obedecem à mesma regra de acentuação. 

 

TEXTO 05 (questão 07) 
 

Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços; estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o 

que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. (Marquês de Maricá) 
 
07. Em relação à Classe de Palavras, analise os itens abaixo: 
 

I.  "estes não invejam o juízo e a prudência..." - o termo sublinhado se classifica como pronome indefinido e se refere 

a "moços". 

II.  "uns conhecem o que perderam..." - ambos os verbos existentes neste trecho estão conjugados em tempo presente. 
III.  "os outros desconhecem o que lhes falta." - o primeiro termo se classifica como artigo definido, e o segundo, 

pronome pessoal que se refere a "outros". 

IV. "Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços..." - todos os termos sublinhados se classificam como substantivo. 

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em  

 

A) IV. B) II. C) II e IV. D) I e III. E) III. 

 

TEXTO 06 (questão 08) 
 

A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. (Diderot) 
 
08. Se o termo "cólera" fosse substituído por "maus pensamentos", preservando-se o tempo verbal do texto 06, estaria 

CORRETO o texto indicado na alternativa 
 
A) Maus pensamentos prejudicariam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscariam o julgamento e cegariam a razão. 

B) Maus pensamentos prejudicavam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscavam o julgamento e cegavam a razão. 

C) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o julgamento e cegam a razão. 

D) Maus pensamentos prejudicarão o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscarão o julgamento e cegarão a razão. 

E) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscaram o julgamento e cegaram a razão. 

 

TEXTO 07 (questões 09 e 10) 
 

AMOR É SÍNTESE 

Mário Quintana 

 
Por favor, não me analise 

Não fique procurando cada ponto fraco meu. 

Se ninguém resiste a uma análise profunda, 

Quanto mais eu... 

Ciumento, exigente, inseguro, carente 

Todo cheio de marcas que a vida deixou 
Vejo em cada grito de exigência 

Um pedido de carência, um pedido de amor.  

 
Amor é síntese 

É uma integração de dados 

Não há que tirar nem pôr 

Não me corte em fatias 

Ninguém consegue abraçar um pedaço 

Me envolva todo em seus braços 
E eu serei o perfeito amor. 

Disponível em: http://muitaprosa.blogspot.com.br/2007/10/amor-sintese-mario-quintana.html 

http://pensador.uol.com.br/autor/socrates/
http://pensador.uol.com.br/autor/marques_de_marica/
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09. Observe os verbos dos itens abaixo: 
 

I.  "Se ninguém resiste a uma análise profunda" - o verbo deste trecho exige complemento não regido de preposição. 

II.  "Vejo em cada grito de exigência 

 Um pedido de carência, um pedido de amor." - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de 

preposição e o outro não. 
III.  "Não me corte em fatias" - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem 

ser regido de preposição. 

IV.  "Ninguém consegue abraçar um pedaço"- o verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de 

preposição.  
 
Está CORRETO o que se afirma apenas em 
 

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

 

10. Observe os fragmentos do texto 07, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo. 
 

I.  "Por favor, não me analiSe" - como o termo sublinhado, grafa-se "gaSe". 

II.  "Ciumento, exiGente, inseguro, carente" - o termo "anGina" escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado. 
III.  "Todo CHeio de marcas que a vida deixou" - como o termo sublinhado, grafa-se "inCHaço". 

IV.  "É uma integraÇão de dados" - como o termo sublinhado, escreve-se "constipaÇão". 
 
Assinale a alternativa que contém apenas os itens CORRETOS. 

 

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

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a legenda a seguir: 

 

A) Apenas as afirmativas a e c estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas b e c estão corretas. 

C) Apenas a afirmativa b está correta. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

11. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. 

b) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS. 

c) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada 

esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 8.142/90. 

 

12. Em relação à história da saúde pública no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991. 

b) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por 

profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil. 

c) Na esfera das políticas de saúde, o referencial da medicina comunitária se materializava em programas de extensão da 

cobertura de ações básicas, direcionados à população excluída do sistema previdenciário. 

 

13. É(São) princípio(s) norteador(es) da bioética: 

 
a) Justiça e beneficência. 

b) Não maleficência. 

c) Autonomia. 
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14. Em relação aos determinantes sociais de saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da 

saúde como um fenômeno social e humano. 
(   )  O conceito de determinação social da saúde deve abranger, por exemplo, o estudo de como as necessidades e as 

práticas de saúde são socialmente criadas e reforçadas pelo capitalismo avançado. 

(   )  Uma sociedade solidária é mais saudável que uma marcada pelo conflito interno e anomia, porque a solidariedade 

é, em si, o mais importante determinante social da saúde. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

15. Assinale a alternativa que contém, apenas, doenças de notificação compulsória. 

 

A) Hantaviroses – Sarampo – Paralisia Cerebral 

B) Febre Tifoide – Febre Amarela – Doença de Chagas Aguda 

C) Febre do Nilo – Síndrome de Down – Paralisia Flácida Aguda 

D) Dengue – Abscesso de Ludwig – Rubéola 

E) Cólera – Síndrome Respiratória Aguda Grave 
 

16. Em relação à Atenção Básica, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Uma ação da Atenção Básica é a de realizar as necessidades dos usuários internados na unidade hospitalar no 
tocante à prevenção das infecções hospitalares. 

(   )  As ações desenvolvidas na Atenção Básica, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 648, são as seguintes: 

sistematizar o encaminhamento de pacientes para os serviços de referência e solicitar ao nível secundário o 

planejamento da contrarreferência. 

(   )  É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

17. Analise as afirmativas abaixo: 
 

1 -  Ao entendermos a saúde como a capacidade de criar novas normas de vida, quando o trabalho limita essa 
capacidade, a chance de adoecermos é maior. 

2 -  As organizações de saúde devem ser espaços de produção de bens e serviços e de valorização do potencial 

inventivo dos atores desses serviços. 
 
Elas estão relacionadas ao conceito de 
 
A) Saúde Mental. 

B) Humanização em Saúde.  D) Clínica Ampliada. 

C) Promoção de Saúde. E) Política de Atenção Primária. 

 

18. A participação da comunidade na fiscalização e no controle das ações de saúde passa a ser ampliada a partir 
 
A) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde. 

B) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.  D) da Lei 8.142/90. 

C) da Lei 8.080/90. E) do Decreto Presidencial nº 7.508/2011. 
 

19. Em relação à Biossegurança e ao controle de infecção hospitalar, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  Todos os profissionais de saúde devem estar vacinados, apenas, contra a hepatite B. 
(   )  Gotículas geradas por fonte humana têm diâmetro de até 5μ e se dispersam até um metro de distância, quando se 

depositam nas superfícies. 

(   )  Protetor respiratório é usado para proteger as vias respiratórias contra poeiras tóxicas e vapores orgânicos ou 

químicos. É indicado para entrar em quarto de isolamento de pacientes com tuberculose pulmonar, sarampo ou 

varicela. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-V C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 
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20. Em relação à Educação Permanente em Saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas, também, por 

Trabalhadores do SUS e por representantes de Movimentos Sociais ligados à gestão das políticas públicas de 
saúde e do controle social no SUS. 

(   )  A formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS não deve ser regida pelas diretrizes e orientações 

constantes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. 

(   )  A Lei 8.080/90 em seu Art 14 dispõe que Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior seriam criadas a fim de propor prioridades, métodos e estratégias para 

a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente assim como em relação 

à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Sobre a cóclea, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A membrana basilar separa o ducto coclear da rampa timpânica. 
II. A estrutura, que produz a endolinfa, é a estria vascular. 

III. As células ciliadas internas apresentam uma forma cilíndrica e estão separadas entre si pelo justacunículo (espaço 

de Nuel). 

IV. A lâmina espiral óssea é uma estrutura, que se projeta a partir do modíolo da cóclea, permitindo a passagem dos 
filetes do nervo coclear pela habênula perfurada. 

V. A energia mecânica, liberada na contração das células ciliadas externas, é responsável pelas emissões otoacústicas. 
 
Está INCORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

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

 

22. Analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O conduto auditivo externo consiste em um terço lateral cartilaginoso e dois terços mediais ósseos. 
II. O músculo estapédio se insere no osso estribo, enquanto o músculo tensor do tímpano se insere no osso martelo, 

ambos possuindo função protetora.  

III. O aqueduto coclear estabelece uma comunicação entre a escala vestibular e a cavidade subaracnoidea.    

IV. As partes fundamentais do labirinto membranoso são: o ducto coclear, o utrículo, o sáculo, os três ductos 
semicirculares e suas ampolas, o saco e o ducto endolinfáticos. 

V. A via auditiva mantém uma organização tonotópica, ou seja, impulsos nervosos relacionados com sons de 

determinadas frequências seguem caminhos específicos ao longo de toda a via, projetando-se em partes específicas 

da área auditiva. 
 
Está INCORRETO, apenas, o que se afirma em 
 

A) I e V. 

B) II. 

C) III. 

D) IV. 

E) II, III e IV. 

 

23. Assinale a alternativa que preenche, CORRETA e respectivamente, os espaços do texto abaixo: 

 

“Quando se contrai, o músculo           (1)            leva a língua para cima e para trás e, assim, pode ser considerado um 

verdadeiro antagonista do músculo              (2)                  .”  

 

A) (1) hioglosso - (2) palatoglosso 

B) (1) estiloglosso - (2) genioglosso  

C) (1) palatoglosso - (2) estiloglosso 

D) (1) hioglosso - (2) genioglosso 

E) (1) hioglosso - (2) condroglosso 
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24. Com relação à anatomofisiologia do sistema sensório-motor-oral, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os músculos pterigoideo lateral, gênio-hioideo, digástrico (ventre anterior) e milo-hioideo contraem na depressão da 

mandíbula. 

B) Incisão, trituração e pulverização são consideradas fases mecânicas da mastigação. 

C) Oral, Nasal e Misto são considerados tipos respiratórios. 

D) Na elevação da laringe durante a deglutição, a mandíbula é considerada origem fixa para os músculos gênio-hioideo, 

digástrico (ventre anterior) e milo-hioideo. 

E) Os pares de nervos cranianos importantes para a fisiologia da deglutição são XI,V, VII, IX, X e XII.  

 

25. O desenvolvimento da linguagem pode ser observado em diferentes dimensões. Na avaliação de linguagem, são 

consideradas as seguintes dimensões: 

 

A) social, egocêntrica e interior. 

B) social, comunicativa e cognitiva.  

C) recepção, interpretação e produção. 

D) pragmática, morfossintática e semântica. 

E) Nenhuma das alternativas. 

 

26. A neuropatia/dessincronia auditiva é um diagnóstico descritivo, com características típicas, que formam um padrão. 

Assinale a alternativa que apresenta esse padrão. 

 
A) Limiares da audiometria vocal geralmente piores que o esperado de acordo com a audiometria tonal; PEATE: ausência de 

respostas; EOA: presença de respostas. 

B) Limiares da audiometria vocal geralmente compatíveis com os limiares da audiometria tonal; PEATE: atraso em bloco de 

todas as ondas; EOA: presença de respostas. 

C) Limiares da audiometria vocal geralmente melhores que o esperado de acordo com a audiometria tonal; PEATE: latências 

absolutas dentro do padrão de normalidade; EOA: ausência de respostas. 

D) Perda auditiva de grau profundo; PEATE: ausência de respostas; EOA: ausência de respostas. 

E) Perda auditiva de qualquer grau; PEATE: atraso das ondas I e II; EOA: ausência de respostas. 

 

27. No diagnóstico da deficiência auditiva, a realização de uma “bateria” de exames auditivos é considerada 

fundamental para assegurar o diagnóstico diferencial entre perdas auditivas condutivas e neurossensoriais, 

cocleares e retrococleares.  

 Diante disso, deve fazer parte dessa “bateria” a realização dos seguintes exames: 

 

A) audiometria tonal, audiometria vocal, imitanciometria, pesquisa do reflexo acústico e emissões otoacústicas. 

B) audiometria tonal, imitanciometria, emissões otoacústicas e potencial evocado auditivo do tronco encefálico. 

C) audiometria tonal, audiometria vocal, imitanciometria, emissões otoacústicas e potencial evocado auditivo de média 

latência. 

D) audiometria tonal, audiometria vocal, emissões otoacústicas; potencial evocado auditivo do tronco encefálico e potencial 

evocado auditivo de média latência. 

E) Nenhuma das alternativas.  

 

28. O que se espera da Audiometria Vocal em casos de perda auditiva condutiva e sensorioneural? 
 

A) Perda auditiva condutiva: LRF e IPRF alterados; Perda auditiva sensorioneural: LRF e IPRF alterados. 

B) Perda auditiva condutiva: LRF alterado e IPRF normal; Perda auditiva condutiva sensorioneural: LRF e IPRF alterados. 

C) Perda auditiva condutiva: LRF e IPRF alterados; Perda auditiva sensorioneural: LRF alterado e IPRF normal. 

D) Perda auditiva condutiva: LRF e IPRF normais; Perda auditiva sensorioneural: LRF e IPRF alterados. 

E) Perda auditiva condutiva: LRF alterado e IPRF normal; Perda auditiva sensorioneural: LRF alterado e IPRF normal. 

 

29. Que tipos de timpanograma são compatíveis com a presença de reflexo estapédico? 

 

A) Apenas o tipo C 

B) Apenas o tipo B 
C) Tipos: A, As, Ad e C 

D) Tipos: A, As e Ad 

E) Apenas o tipo A 
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30. O Exame de Emissões Otoacústicas (EOA) é um teste rápido, objetivo e apresenta alta sensibilidade na identificação 

de alterações cocleares. Por esses motivos, o teste tem excelente aplicabilidade em programas de triagem auditiva 

neonatal. Sobre essa aplicabilidade do Exame de EOA, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O resultado PASSA significa que a audição do neonato está normal no momento do teste. 

B) O resultado FALHA significa que existe uma lesão coclear na orelha testada e o neonato deve ser encaminhado ao 

diagnóstico audiológico.  

C) O resultado PASSA significa integridade das células ciliadas externas e pode estar associado a perdas auditivas 

retrococleares. 

D) O resultado PASSA significa integridade das células ciliadas externas, das células ciliadas internas e do nervo vestíbulo-
coclear e, por isso, não ocorre em casos de perda auditiva.  

E) Quando as emissões estão presentes, porém com baixa amplitude, o resultado deve ser FALHA, e o neonato deve ser re-

testado dentro de um mês. 

 

31. Considerando a atuação do fonoaudiólogo no âmbito Hospitalar, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A Fonoaudiologia Hospitalar é considerada especialidade da Fonoaudiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia 

desde 2006, sendo importante para a inserção do fonoaudiólogo no âmbito hospitalar. 

B) Atualmente a atuação em Disfagia tem crescido muito no âmbito hospitalar, e essa atuação, segundo o Conselho Federal de 

Fonoaudiologia, está inserida nas atribuições do especialista em Motricidade Orofacial desde 2006. 

C) Aumento de infecções hospitalares, menor conscientização do quadro patológico e menor autonomia do doente são 

desvantagens do HOME HEALTH CARE. 
D) Estabilidade Clínica, Estado de Alerta, Tempo de pós-extubação e Alterações musculares são alguns critérios levados em 

consideração na decisão da equipe da UTI para a realização da avaliação fonoaudiológica. 

E) A terapia fonoaudiológica para terapia de deglutição deve estabelecer uma série de “lições” para o paciente /cuidador no 

âmbito hospitalar. 

 

32. Quanto às fissuras labiopalatinas, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a fissura transforame incisivo atravessa o forame incisivo, rompendo a maxilla em toda a sua extensão desde o lábio até a 

úvula, atingindo o lábio e o palato. 

B) a Fonoaudiologia acompanha o paciente desde o seu nascimento, atuando inicialmente com alimentação, hábitos orais e 

linguagem. 
C) o teste de Hipernasalidade é considerado negativo, se, durante a oclusão das narinas, não ocorrer mudança de ressonância. 

D) para a correção do Distúrbio Articulatório Compensatório (DAC), deve-se aguardar pela correção cirúrgica da fissura ou da 

disfunção velofaríngea. 

E) o sintoma vocal primário e mais frequente é a rouquidão. 

 

33. Com relação às Disfagias, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os sintomas de disfagia mais comuns manifestam–se pela dificuldade em mastigar ou iniciar a deglutição, dor no peito, 

regurgitação nasal, tosse e engasgos.  

B) O termo odinofagia refere-se à sensação de alimento parado na garganta. 

C) A ausculta cervical é contraindicada para pacientes que tenham desvio do fluxo aéreo na região cervical. 

D) O ato de pressionar a língua para baixo, com uma colher e a introdução de alimentos com sabores diferentes são 
caracterizados como técnicas para Modificação Sensorial na fonoterapia. 

E) A técnica de postura de cabeça inclinada é usada quando o paciente apresenta fraqueza oral e ou faríngea unilateral. 

 

34. Dentre os procedimentos de indicação de próteses auditivas, quais dos relacionados abaixo devem ser considerados 

para que a indicação tenha sucesso? 

 

A) Prescrição, seleção, confirmação e validação.  

B) Seleção, confirmação, validação e adaptação.  D) Seleção, confirmação e adaptação. 

C) Prescrição, validação e adaptação. E) Nenhuma das alternativas. 

 

35. Qual é o critério de normalidade para identificação da perda auditiva de origem ocupacional?  

 

A) Limiares auditivos de até 30 dB NA 

B) Limiares auditivos com componente condutivo até 25 dB NA 

C) Limiares auditivos de até 25 dB NA em todas as frequências  

D) Limiares auditivos de até 25 dB NA nas frequências graves e até 30 dBNA nas frequências agudas 

E) Limiares auditivos até 20 dB NA em todas as frequências 
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36. Uma criança de seis anos de idade, deficiente auditiva de grau profundo, usuária de implante coclear bilateral desde 

um ano e meio de idade, em processo de reabilitação fonoaudiológica regular, precisa passar por processo de 

avaliação de benefício do dispositivo eletrônico de auxílio à audição utilizado. Diante disso, que habilidades 

auditivas de percepção de fala devem ser consideradas pelo audiologista, ao escolher um protocolo de avaliação que 

forneça dados relativos à percepção de fala dessa criança? 

 

A) Atenção, reconhecimento e compreensão de estímulos verbais. 

B) Reconhecimento, compreensão e memória de estímulos verbais. 

C) Atenção, reconhecimento e compreensão de estímulos não verbais. 

D) Reconhecimento, compreensão e memória de estímulos não verbais. 
E) Nenhuma das alternativas.  

 

37. No processo de reabilitação de pacientes deficientes auditivos usuários de próteses auditivas, avaliar o benefício que 

estas trazem é essencial. O que justificaria essa avaliação? 
 

I. A validação do processo de indicação da prótese auditiva, realizado pelo audiologista. 

II. A revisão, por parte do audiologista educacional, dos objetivos terapêuticos desenvolvidos em terapia 
fonoaudiológica. 

III. Subsidiar a opção educacional dos pais. 

IV. A realização de reajustes eletroacústicos que permita melhor ganho de audição. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

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

 

38. Entre os defeitos congênitos, as anomalias craniofaciais constituem um grupo diverso. Neste, destacam-se as 

fissuras labiopalatais e fissuras palatais, que, comumente, acarretam uma série de transtornos orgânicos, 

funcionais e estéticos, interferindo significativamente na vida dos indivíduos. Trata-se de limitações que podem 

perdurar mesmo após as correções cirúrgicas. Dos distúrbios articulatórios compensatórios, citados abaixo, 

qual não é comumente encontrado no que se refere à articulação da fala e ressonância desses pacientes? 

 

A) Golpe de glote 

B) Hipomobilidade do lábio inferior 

C) Fricativa faríngea 

D) Hipernasalidade 
E) Fraca pressão intraoral na emissão dos fonemas oclusivos e fricativos 

 

39. Quanto às funções neurolinguísticas, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Alterações precoces de linguagem oral e escrita são indicadores de problema de memória. 

B) Dificuldades na imitação dos gestos são indicadores de problema de memória. 

C) Gagueiras linguísticas são caracterizadas como desenvolvimental propriamente dita, de memória, de geração de formas 

complexas e de processamento auditivo. 

D) As dificuldades de manejo da sintaxe da língua no idoso não têm relação com a exposição a materiais culturais e 

progressivos de sua vida pregressa. 

E) A memória remota se refere à habilidade de aprender e lembrar novas informações depois de alguns minutos. 

 

40. Na avaliação e no tratamento em Motricidade Orofacial, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a documentação fonoaudiológica é composta de fotos e filmagem, devendo ser realizada no início e a cada 03 meses do 

tratamento.  

B) o espelho milimetrado de Altman é utilizado para a avaliação da aeração nasal, sendo possível calcular a área da aeração 

com software específicos. 

C) na mioterapia, os exercícios isométricos são de mobilidade dos músculos, devendo ser indicados para ganho de tônus 

muscular.  

D) alimentos pequenos e duros, como castanhas e frutas secas, são mais indicados para trabalho com força mastigatória, que 

difere do trabalho com a amplitude da mastigação.  

E) a terapia miofuncional em casos de deglutição adaptada não pode ter foco, apenas, na deglutição e sim nas demais funções 
possivelmente alteradas. 
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41. Considerando os fatores neurológicos, congênitos, psiquiátricos, psicológicos e socioambientais na prevenção e no 

tratamento dos distúrbios de linguagem, da fala e da voz, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Crianças com desvios fonológicos possuem representações mais limitadas em termos de traços distintivos. 

B) Na fonoterapia com crianças autistas, grandes grupos são produtivos na abordagem de questões envolvendo comunicação e 

adaptação, sendo um número ideal a partir de 05 crianças. 

C) Na fonoterapia para articulação nas disartrias, quando os mecanismos de força, amplitude e velocidade estão alterados, deve 

ser priorizado o parâmetro velocidade. 

D) Devem-se evitar técnicas de esforço na compensação da incompetência glótica por paralisia laríngea. 

E) Idosos, que vivem sozinhos e não têm com quem conversar, apresentam menor chance de terem mudanças vocais 

decorrentes do envelhecimento. 

 

42. Uma criança com desvio fonológico apresenta substituições de fricativas por plosivas, em posição inicial, 

caracterizando um processo de plosivização. O fonoaudiólogo teve como alvo terapêutico, durante seis sessões, a 

palavra "chuta", considerando a posição inicial e o contexto fonológico seguinte. A criança conseguiu adquirir o 

fonema nessa palavra. Resta saber se houve estabilização do novo segmento no sistema fonológico e se a criança é 

capaz de generalizar esse novo padrão em palavras ainda não usadas em terapia.  

 Considerando os possíveis próximos passos nessa intervenção, qual alternativa está INCORRETA? 

 

A) Uma das formas de promover a generalização é utilizar palavras com características fonéticas semelhantes, de modo que a 

criança possa usar em diferentes contextos lexicais e fonológicos, então poderiam ser elencadas palavras com a mesma 

sílaba, na mesma posição, com tonicidade diferente e distintos graus de familiaridade, como "chupeta", "chuteira" e 

"chuveiro".  

B) Como a escolha do alvo proporcionou uma resposta positiva da criança, poderiam ser escolhidas novas palavras, mantendo 

o contexto fonológico seguinte semelhante, como a vogal labial /u/, que comunga traços com a consoante em questão. 
C) O próximo passo poderia ser o de usar contextos fonológicos seguintes bem distantes do até então usado como alvo, 

adotando a vogal anterior /i/ e a vogal /a/ como contexto fonológico seguinte, para observar como a criança lidaria com 

essa nova informação e, ainda, se seria capaz de generalizar. 

D) Continuar estimulando a partir do mesmo alvo, até o final da terapia, de modo que a criança consolide esse novo segmento 

na aquisição.  

E) Usar o mesmo padrão (Calvo+V/u/+ CV) em não-palavras para minimizar o efeito lexical e verificar se, de fato, a criança 

generalizou a aquisição do novo segmento, independente do apoio semântico. 

 

43. O PCS – Picture Communication Symbols, criado pela fonoaudióloga Roxanna Mayer Johnson em 1980, se constitui 

em um dos sistemas simbólicos mais utilizados em todo o mundo. Conhecido no Brasil como Símbolos de 

Comunicação Pictórica, possui como características desenhos simples e claros, de fácil reconhecimento, adequados 

para usuários de qualquer idade, facilmente combináveis com outras figuras e fotos que podem auxiliar na criação 

de recursos de comunicação individualizados. Numa prancha de comunicação, em que geralmente, se visualizam 

dezoito símbolos gráficos PCS, estão organizados por cores, em diferentes categorias. Assinale a alternativa que 

descreve as categorias que devem compor um PCS. 

 

A) Categorias sociais, verbos, substantivos e adjetivos. 

B) Pessoas, verbos, substantivos e adjetivos.  D) Pessoas, verbos e substantivos. 

C) Verbos, substantivos e adjetivos. E) Nenhuma das alternativas.  

 

44. Considerando a fisiologia da deglutição, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A deglutição pode ser disparada por diferentes centros nervosos, mesmo após remoção total das regiões corticais e 
subcorticais, acima do tronco cerebral.  

B) A inervação sensorial da fase faríngea da deglutição é controlada, primeiramente, pelo V, IX e X.  

C) A fase oral, volunt ria é dividida em fase preparatória e oral propriamente dita.  

D)  urante a deglutição, o orifício laringeal fecha na altura da epiglote e das pregas vocais pela contração do tiroaritenoide, 

ariepiglótico e m sculos oblíquos aritenoides. 

E)   tamanho da cavidade oral da criança é pequeno devido ao tamanho da mandíbula; isso faz a língua parecer pequena para 

o espaço onde est .  

 

45. No que se refere ao desequilíbrio da musculatura orofacial e desvios da deglutição, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 
A) Na deglutição atípica, observa-se alteração na forma e em outras funções do sistema estomatognático. 

B) A fonoterapia em alterações de fala de origem músculo-esqueléticas deve priorizar o equilíbrio do sistema estomatognático.  

C) Não devem existir diferenças na fonoterapia em casos de deglutição atípica e nos casos de deglutição adaptada. 

D) Exercícios de mobilidade de língua são os mais indicados para ganho de tônus na musculatura da língua. 

E) Em indivíduos com diagnóstico de Classe III de Angle, a mastigação apresenta padrão bilateral alternado. 
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46. A queixa de gagueira infantil é relevante na clínica fonoaudiológica. Sobre isso, analise as seguintes afirmativas: 
 

I.  Para Van Riper, a gagueira é gerada por uma desordem no sincronismo cerebral que rompe a programação dos 

movimentos musculares necessários à fala.  

II.  A proposta terapêutica da gagueira denominada Gagueira Fluente, elaborada por Van Riper, contempla quatro 

fases: identificação, sensibilização, modificação e estabilização.  
III.  A proposta terapêutica da gagueira com base na Fenomenologia tem como princípio a dissolução dos invólucros 

de tensão, que se torna possível através da consciência e do relaxamento corporal, não sendo necessário o trabalho 

com atividades verbais. 

IV.  Na triagem realizada em crianças cujos pais referem queixa de gagueira, Andrade (2004) inclui aplicação de 

protocolo e questionário aos pais, o que lhe permite obter uma pontuação definidora do risco à cronicidade da 

gagueira: crianças com baixo risco não necessitam da intervenção do fonoaudiólogo e são dispensadas com suas 

famílias; crianças dos grupos de risco e alto risco são submetidas à intervenção direta do fonoaudiólogo, que 

também realiza trabalho com os familiares. 
 
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em  

 

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

 

47. Trata-se de um transtorno da aprendizagem de origem neurobiológica, que se caracteriza pela dificuldade de 

decodificação de estímulos escritos ou símbolos gráficos e que acometem escolares, comprometendo sua capacidade 

de ler, escrever e compreender textos escritos. 

 

A) Distúrbios de linguagem 
B) Afasia infantil  D) Dislexia 

C) Dificuldade de aprendizagem E) Distúrbio gnósico visuoespacial 

 

48. Com relação ao aleitamento materno, é INCORRETO afirmar que 
 
A) em bebês com fixação anteriorizada do frênulo lingual, observa-se diminuição dos ritmos da sucção durante o aleitamento 

materno. 

B) a frenectomia é o procedimento indicado para crianças com alteração de frênulo que repercute no aleitamento materno, até 

os 02 anos de idade. 

C) o teste da linguinha inclui pontuação relacionada à sucção durante o aleitamento materno. 

D) o teste da linguinha auxilia na prevenção do desmame precoce, sendo realizado em crianças de 0 a 02 anos. 

E) em hospitais e maternidades o teste da linguinha é obrigatório e auxilia na prevenção do desmame precoce. 

 

49. Considerando a intervenção fonoaudiológica em recém-nascidos e idosos, é INCORRETO afirmar que 
 
A) na cavidade oral, a língua da criança preenche a boca e repousa mais anteriormente que a do adulto.  

B) a íntima proximidade da língua, do palato mole e da faringe com a laringe, a qual est  suspensa em uma porção mais 
elevada no pescoço da criança facilita a respiração nasal em relação ao adulto.  

C) a presbifagia não tem relação com as perdas dentárias, sendo atribuída diretamente às alterações neurológicas do idoso. 

D) o teste da orelhinha deve ser realizado, preferencialmente, até os 3 meses. 

E) alterações dentárias podem prejudicar a adaptação de próteses auditivas com relação ao ganho acústico, controle de 

microfonia, conforto físico e, até mesmo, à fixação de próteses auditivas de modelo microcanal ou de moldes no meato 

acústico externo. 

 

50. S.F.M. é fonoaudióloga da Unidade de Terapia Intensiva neonatal do hospital X. Recentemente, a chefia do setor 

identificou a necessidade de atualização da equipe e realizou uma reunião com o grupo. Identifique as sugestões 

levantadas, correlacionando com o tipo de formação proposto. 
 

A. Educação permanente (   ) Oferecer um curso de 20h sobre o manejo do aleitamento materno. 

B. Educação continuada (   ) Contratar um consultor para discutir e potencializar o trabalho da equipe 
durante o expediente. 

 (   ) Convidar especialistas para participarem das discussões de caso na reunião 

clínica da equipe. 

 (   ) Ofertar uma especialização de 360h em UTI neonatal e pediátrica para toda 

a equipe. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 
A) A-A-B-A B) A-B-A-B C) B-A-B-A D) B-A-A-B E) B-B-A-B 
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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos 

do Cargo/Função de opção do candidato. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 

BOA SORTE! 

 
 
  

 

 


