
 

PROCESSO SELETIVO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH 

PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR 
 

 
 

FONOAUDIÓLOGO 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 
01 e 02: 
 

A grande árvore e o bambu 
 

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em 
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na 
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região 
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. 
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco 
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um 
emaranhado de raízes retorcidas. 

– Há certas coisas que não compreendo – disse o 
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, 
com raízes assim robustas, tombe por causa da 
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam 
de pé? 

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, 
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, 
disse ao discípulo: 

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na 
margem do caminho? 

– Sim! 
– Durante as grandes tempestades, as varas do 

bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase 
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, 
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre 
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse 
acontecido. 

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de 
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que 
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. 
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, 
quando um peixe grande abocanhava a isca. 

O mestre continuou: 
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à 

tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era 
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio 
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo 
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar 
seu próprio peso e sucumbiu. 

O discípulo, já habituado com as parábolas do 
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o 
ensinamento que estava por vir. 

– Assim também é com os homens – prosseguiu o 
mestre. 

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida 
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que 
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as 
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem 
mudanças, mas continuam inteiros.  
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não 
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as 
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’ 

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/) 
 

QUESTÃO 01 
A finalidade do texto é: 
 
A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e 

as outras árvores; 
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a 

importância de nos adequarmos às situações da vida; 
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a 

necessidade de sermos humildes e aceitarmos as 
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de 
vencermos os infortúnios; 

D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores. 
 
QUESTÃO 02 
Observe as informações acerca do texto, julgando-as 
certas (C) ou erradas (E): 
 
(   ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma 

sequência narrativa; 
(   ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu 

se agitam de um lado para o outro, chegam quase a 
tocar o chão.” No trecho há período simples; 

(   ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e 
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, 
é classificada morfologicamente como pronome; 

(   ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes 
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma 
conjunção adverbial conformativa.  

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, C, E, C; 
B) C, E, C, C; 
C) E, E, C, C; 
D) C, E, C, E. 
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04: 
 
QUADRILHA 
 
João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.  
 
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história. 

Carlos Drummond de Andrade 
 
QUESTÃO 03 
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como: 
 
A) Conjunção integrante; 
B) Pronome relativo; 
C) Conjunção coordenada explicativa; 
D) Conjunção subordinativa causal. 
 
QUESTÃO 04 
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para: 
 
A) Separar orações coordenadas assindéticas; 
B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas; 
C) Separar orações intercaladas; 
D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. 
 
QUESTÃO 05 
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa: 
 
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente; 
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo 

e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica; 
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada 

no receptor; 
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) Somente I e III são verdadeiras; 
B) Somente III e IV são verdadeiras; 
C) Todas são verdadeiras; 
D) Somente II, III e IV são verdadeiras. 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise 
os itens: 
 
I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

II. Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 

III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

 
Estão corretos: 
 
A) Somente os itens II e III; 
B) Somente os itens I e II; 
C) Somente os itens I e III; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 07 
São competências dos Conselhos de Saúde, exceto: 
 
A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de 

operacionalização das diretrizes aprovadas pela 
Conferência de Saúde; 

B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a 
organização e o funcionamento do SUS; 

C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e 
deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas 
situações epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços; 

D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e 
municipal para a escolha das ações prioritárias em 
saúde pública por meio de sufrágio universal. 

 
QUESTÃO 08 
O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de 
ações no combate a doenças emergentes e endemias, com 
ênfase em: 
 
A) Tuberculose e AIDS; 
B) Malária e Sarampo; 
C) Síndrome da Imunodeficiência Adquiria e Hanseníase; 
D) Dengue e Hanseníase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações 

de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde 
do trabalhador; 

(   ) Conforme legislação do SUS, constitui competência 
exclusiva da União a realização de operações externas 
de natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pelo Senado Federal; 

(   ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela 
iniciativa privada quando suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de determinada área, sempre por 
intermédio de entidades filantrópicas sem fins 
lucrativos. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, F; 
B) V, F, F; 
C) V, F, V; 
D) F, V, F. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto 
afirmar que a saúde é: 
 
A) Um direito fundamental do ser humano; 
B) Mais importante que a educação; 
C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a 

sociedade; 
D) Direito do estado e dever do cidadão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Com relação ao trabalho do Fonoaudiólogo no leito 
hospitalar em UTI, analise os itens a seguir: 
 
I. O profissional, necessariamente, precisa conhecer 

todos os equipamentos que estão sendo utilizados no 
leito; 

II. O profissional, necessariamente, precisa conhecer as 
várias formas de nutrição possíveis, como por exemplo 
por via enteral, entre outras; 

III. O profissional, necessariamente, precisa conhecer 
questões relacionadas a ventilação (Invasiva ou Não-
invasiva); 

IV. O profissional, necessariamente, precisa conhecer 
todos os parâmetros básicos de sinais vitais para o 
paciente do leito. 

 
Estão corretos: 
 
A) I, II e III, apenas;  
B) I, II e IV, apenas; 
C) I, III e IV, apenas;  
D) Todos os itens. 
 
QUESTÃO 12 
Sabe-se que o trabalho do Fonoaudiólogo nas disfagias é 
de grande êxito. Com relação a intervenção 
fonoaudiológica nas disfagias dentro de uma equipe em 
leito hospitalar, assinale a opção correta: 
 
A) O Fonoaudiólogo atua tanto nas disfagias mecânicas, 

quanto nas neurogênicas; 
B) O fonoaudiólogo atua na disfagia mecânica, ficando a 

neurogênica para outro profissional da equipe; 
C) O fonoaudiólogo atua na disfagia neurogênica, ficando 

a mecânica para o outro profissional da equipe 
multidisciplinar; 

D) O fonoaudiólogo atua na disfagia mecânica e 
neurogênica somente se outro profissional da equipe 
não puder atender. 

 
QUESTÃO 13 
Com relação a avaliação na deglutição, assinale a única 
opção incorreta: 
 
A) Faz-se necessário seguir um protocolo para realizar a 

avaliação; 
B) A avaliação pode ser realizada de forma subjetiva, sem 

seguir um protocolo para ser realizada; 
C) Dentre os itens de avaliação, a dentição e mastigação 

não são itens importantes a serem avaliados; 
D) A presença de tosse ou ruídos na região cervical é 

importante para ser observado durante a avaliação. 
 
 
 

QUESTÃO 14 
Na avaliação fonoaudiológica das disfagias, são avaliados 
vários itens importantes nas alterações, exceto:  
 
A) Escape oral, elevação da laringe, presença de tosse, 

número de deglutições, entre outros; 
B) Presença de tosse, ausculta cervical; escape oral, tipo 

de alimentação, entre outros; 
C) Elevação da laringe, número de deglutições, ausculta 

cervical, religião e grau de instrução do paciente, tipo 
de alimentação, entre outros; 

D) Ausculta cervical, elevação da laringe, engasgos, 
saturação, entre outros. 

 
QUESTÃO 15 
De acordo com o Conselho Federal de Fonoaudiologia e 
suas atribuições, marque a opção incorreta com relação 
aos lugares de atuação do fonoaudiólogo: 
 
A) Unidade de Urgência e Emergência; Unidades de 

Tratamento Intensivo para atendimento neonatal, 
infantil e adulto; Unidades de Tratamento Semi-
intensivo para atendimento neonatal, infantil e adulto; 

B) Unidades de Internação para atendimento de lactentes, 
infantil e adulto; internação domiciliar; clubes; praias e 
parques em momentos de lazer; 

C) Serviços de home-care; Seguimentos Ambulatoriais; 
Ambulatórios Especializados; Hospital Dia; 
Organizações Sociais e Instituições de Longa 
Permanência; 

D) Unidades Básicas de Saúde; Centros de Reabilitação e 
Clínicas/Consultórios. 

 
QUESTÃO 16 
Acerca da Avaliação Objetiva da Deglutição, utilizando-se 
da Videoendoscopia da Deglutição (VED), marque a opção 
correta. 
 
A) Essa técnica é capaz de identificar problemas na fase 

oral da deglutição, mas não identifica possíveis 
aspirações; 

B) Essa técnica é capaz de identificar problemas na fase 
oral da deglutição, mas não auxilia o fonoaudiólogo em 
seu tratamento; 

C) Essa técnica não é capaz de identificar problemas na 
fase oral da deglutição, mas identifica possíveis 
aspirações; 

D) Essa técnica possibilita a identificação da aspiração de 
alimentos nas vias aéreas inferiores e auxilia o 
fonoaudiólogo em seu tratamento para manter uma 
ingestão segura. 
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QUESTÃO 17 
Com relação a anatomofisiologia da produção vocal, é 
correto afirmar: 
 
A) O controle da vibração das pregas vocais envolve a 

musculatura intrínseca da laringe; 
B) O controle de elevação e abaixamento da laringe 

envolve a musculatura intrínseca da laringe; 
C) O controle da vibração das pregas vocais envolve a 

musculatura extrínseca da laringe; 
D) Na produção vocal, somente existe a participação da 

musculatura extrínseca da laringe. 
 
QUESTÃO 18 
Com relação a fase faríngea da deglutição, assinale a 
opção correta: 
 
A) Na fase faríngea, o palato mole se fecha, evitando a 

passagem do bolo para a nasofaringe; 
B) Na fase faríngea, a parede posterior da faringe vem 

para a frente espremendo o bolo contra o dorso da 
língua, e consequentemente o alimento sobe para a 
nasofaringe; 

C) Na fase faríngea ocorre a abertura da glote, facilitando 
a passagem do bolo alimentar; 

D) Na fase faríngea, ocorre também a abertura das pregas 
vocais, onde o indivíduo é capaz de deglutir e falar ao 
mesmo tempo. 

 
QUESTÃO 19 
De acordo com o Ministério da Saúde sobre as 
modalidades dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), é correto afirmar que: (escolha uma única opção 
correta) 
 
A) NASF1, NASF2, NASF3 e NASF4; 
B) A soma das cargas horárias de cada profissional poderá 

ser   no mínimo 25h e no máximo 100h de carga horária 
semanal; 

C) A soma das cargas horárias de cada profissional poderá 
ser   no mínimo 40h e no máximo 160h de carga horária 
semanal; 

D) Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal 
menor que 20 horas. 

 
QUESTÃO 20 
Na Acreditação Hospitalar é correto afirmar que: 
 
A) Tem o mesmo conceito e métodos de certificação 

hospitalar, ou seja, são sinônimos; 
B) É uma fiscalização do Ministério Público Federal; 
C) Existem dois (2) graus de acreditação: Acreditado Pleno 

e Acreditado com Excelência; 
D) Existem três (3) graus de acreditação: Acreditado, 

Acreditado Pleno e Acreditado com Excelência. 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
Acerca das intervenções fonoaudiológicas em pacientes 
com queimaduras de faces, assinale a opção incorreta: 
 
A) O profissional deve conhecer as fisiopatologias das 

queimaduras; 
B) O profissional deverá ter conhecimento sobre o 

processo de cicatrização epitelial; 
C) O profissional deverá intervir no sistema 

estomatognático sem considerar o limiar de dor do 
paciente; 

D) O profissional deverá preocupar-se com problemas 
respiratórios e infecciosos dos pacientes. 

 
QUESTÃO 22 
Paciente do sexo masculino, 41 anos, foi submetido a uma 
traqueostomia. Com relação a esta intervenção cirúrgica, 
é correto afirmar: 
 
A) Com a traqueostomia, não existe mudança do fluxo 

respiratório, apesar do uso da cânula; 
B) Com a traqueostomia, em vez do ar passar através do 

trato respiratório superior (nariz e boca) durante a 
inspiração e expiração, a maior parte do ar sai pela 
cânula introduzida na traqueia; 

C) Com a traqueostomia, em vez do ar passar através do 
trato respiratório superior (nariz e boca) durante a 
inspiração e expiração a maior parte sai apenas pela 
boca; 

D) Com a traqueostomia, em vez do ar passar através do 
trato respiratório superior (nariz e boca) durante a 
inspiração e expiração a maior parte sai apenas pelo 
nariz. 

 
QUESTÃO 23 
Com relação a intervenção fonoaudiológica dentro da UTI 
Neonatal é correto afirmar que:  
 
A) A avaliação fonoaudiológica poderá ser realizada 

somente quando o bebê sair da incubadora; 
B) A avaliação fonoaudiológica poderá ser realizada ainda 

na incubadora; 
C) A estimulação indicada para regularizar as funções 

neurovegetativas, somente podem ser extra oral, 
evitando assim infecções; 

D) Não poderá haver indicação do uso de sonda, nem tão 
pouco o fonoaudiólogo intervir nisso. 
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QUESTÃO 24 
Sabe-se que o Alojamento Conjunto é um sistema onde o 
recém-nascido (RN), sendo esse sadio, tem a permanência 
contínua com sua mãe na maternidade. Acerca do 
Alojamento Conjunto, marque opção correta: 
 
A) Podem participar do Alojamento Conjunto os recém-

nascidos:  de termo, com peso acima de 2500g.; com 
Apgar acima de 7 no 5º minuto; com boa vitalidade e 
boa sucção e com controle térmico adequado; 

B) Podem participar do Alojamento Conjunto os recém-
nascidos:  de termo, com peso acima de 1500g.; com 
Apgar acima de 7 no 5º minuto; com boa vitalidade e 
boa sucção e com controle térmico adequado; 

C) Podem participar do Alojamento Conjunto os recém-
nascidos:  de termo, com peso acima de 1000g.; com 
Apgar acima de 7 no 5º minuto; com boa vitalidade e 
boa sucção e com controle térmico adequado; 

D) Podem participar do Alojamento Conjunto qualquer 
bebê recém-nascido (RN). 

 
QUESTÃO 25 
Com relação as vantagens do método "Mãe Canguru", é 
incorreto afirmar: 
 
A) A exposição contínua ao peito da mãe melhora a 

habilidade de sugar e deglutir; 
B) Melhora a manutenção da temperatura, frequência 

cardíaca, padrão respiratório e redução na frequência 
de apneias; 

C) Favorece a alta precoce e diminuição de custos 
hospitalares; 

D) Ocorre uma maior incidência de doenças, 
principalmente as respiratórias. 

 
QUESTÃO 26 
Na estimulação de sucção durante a intervenção do 
Fonoaudiólogo no recém-nascido (RN), é correto afirmar 
que: 
 
A) A sucção não-nutritiva pode ser realizada com chupeta 

e uso de dedo com luva; 
B) A sucção no seio materno é classificada como nutritiva 

e é útil para a estimulação motora-oral; 
C) A sucção nutritiva pode ser realizada com chupeta e uso 

de dedo com luva; 
D) A sucção utilizando de bicos ou dedos de luva na 

estimulação nutritiva de não interfere na posterior 
aceitação do seio materno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 
Laringectomia é a remoção total ou parcial da laringe, 
onde ocorre várias alterações desde a fala, voz e 
deglutição. Sobre as Laringetomias, é correto afirmar que: 
 
A) Na Laringectomia Total, a laringe inteira é removida e o 

paciente não faz uso de traqueostoma, com fala normal; 
B) Na Laringectomia Total, a laringe inteira é removida. O 

paciente faz uso de traqueostoma, a fala normal não é 
mais possível, mas as pessoas podem aprender outras 
formas de comunicação; 

C) Na Laringectomia Total, a laringe inteira é removida. O 
paciente faz uso de traqueostoma, com fala normal; 

D) Na Laringectomia Total, a laringe é parcialmente 
removida. Alguns pacientes fazem uso de voz esofágica. 

 
QUESTÃO 28 
Sobre a Presbifagia, escolha a opção correta: 
 
A) É o termo designado às alterações que ocorrem pela 

degeneração fisiológica do mecanismo da deglutição, 
devido ao envelhecimento; 

B) As alterações encontradas na presbifagia estão 
relacionadas apenas a memória do paciente, não 
importando, portanto, as modificações das estruturas 
anatomofuncionais; 

C) A presbifagia só poderá ter essa definição caso ocorra 
em pacientes com alterações neurológicas graves e 
depois dos 80 anos de idade; 

D) Todos os pacientes que apresentam presbifagia são 
aqueles que primeiramente apresentaram quadro de 
presbiacusia. 

 
QUESTÃO 29 
Sobre as competências e habilidades do trabalho do 
profissional em fonoaudiologia, é incorreto afirmar que: 
 
A) O fonoaudiólogo é capaz de desenvolver, participar 

e/ou analisar projetos de atuação profissional 
disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares e 
transdisciplinares; 

B) O fonoaudiólogo é capaz de tomar decisões visando o 
uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de 
trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 
procedimentos e de práticas; 

C) O fonoaudiólogo é capaz de utilizar, acompanhar e 
incorporar inovações técnico-científicas no campo 
fonoaudiológico; 

D) O fonoaudiólogo é capaz de desenvolver ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 
somente em nível individual, não podendo interver em 
nível coletivo. 
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QUESTÃO 30 
Em uma mastigação adequada, sem alterações, esta 
deverá haver três (3) fases. Marque a opção correta a 
respeito de uma dessas fases. 
 
A) Incisão: ocorre a apreensão do alimento obtida através 

da elevação da mandíbula em protusão. A língua, 
coordenadamente com as bochechas, posiciona o 
alimento para a fase de deglutição;  

B) Trituração: ocorre a transformação mecânica de partes 
grandes do alimento em partes menores; 

C) Pulverização: ocorre a transformação mecânica de 
partes grandes do alimento em partes menores; 

D) Trituração: ocorre a transformação do alimento em 
elementos tão reduzidos, com consistência ideal para a 
deglutição. 
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