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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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19. Em relação às medidas de controle de epidemias, 
os atributos dos agentes etiológicos da doença e sua 
relação com o hospedeiro são fundamentais para 
ações de prevenção e tratamento.

Nessa caracterização, a patogenicidade é o atributo 
que define:

a. SQUARE A capacidade do agente de, após a infecção, 
induzir a imunidade no hospedeiro.

b. Check-square A capacidade do agente, uma vez instalado, de 
produzir sintomas e sinais.

c. SQUARE A capacidade de certos organismos (agentes) 
de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar 
em um outro (hospedeiro).

d. SQUARE A capacidade do agente de produzir efeitos 
graves ou fatais que se relaciona à capacidade 
de produzir toxinas, de se multiplicar, etc.

e. SQUARE A capacidade do agente de causar a morte do 
hospedeiro.

20. A participação da comunidade na gestão dos 
serviços de saúde é uma das Diretrizes do SUS.

Da mesma forma, um Princípio do SUS que se refere 
à participação da comunidade no processo decisório 
sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do 
Estado, é denominado:

a. SQUARE Hierarquização da atenção.
b. SQUARE Áreas e populações de risco.
c. SQUARE Demanda espontânea.
d. Check-square Controle social.
e. SQUARE Populações adstritas.

21. O instrumento de planejamento para ser utilizado 
pelas diversas instâncias que compõem o setor saúde 
no Brasil, incluídas as esferas públicas federais, esta-
duais, municipais, organizações não governamentais, 
lideranças comunitárias, etc., que tem como base 
uma metodologia construtiva, participativa e reflexiva, 
caracteriza o(a):

a. SQUARE Desenho de intervenção.
b. Check-square Enfoque estratégico em saúde.
c. SQUARE Análise um problema de saúde.
d. SQUARE Monitoramento de um problema de saúde.
e. SQUARE Enfrentamento de um problema de saúde.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Na Legislação do Sistema Único de Saúde, a lei 
que dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências é a:

a. SQUARE Lei Orgânica dos Municípios.
b. SQUARE Norma Operacional Básica - SUS 1/96.
c. Check-square Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990.
d. SQUARE Lei no 8142 de 28 de dezembro de 1990.
e. SQUARE Regulamentação do Programa de Saúde da 

Família.

17. As ações e os serviços públicos de saúde que inte-
gram uma rede regionalizada e hierarquizada e consti-
tuem um sistema único, organizado de acordo com as 
diretrizes de descentralização, atendimento integral e 
participação da comunidade, foram previstos na:

a. Check-square Constituição Federal de 1988 - Artigo 198.
b. SQUARE Lei Orgânica da Saúde no 8.080 de 19 de setem-

bro de 1990.
c. SQUARE Lei Orgânica da Saúde no 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990.
d. SQUARE Norma Operacional Básica – SUS 01/93.
e. SQUARE Norma Operacional da Assistência à Saúde - 

NOAS - SUS/2001.

18. Os serviços de saúde no Brasil estão organizados 
de forma hierarquizada e de complexidade crescente, 
sempre mantendo o princípio de Igualdade e Equi-
dade no SUS.

Assinale a alternativa que se refere corretamente ao 
acesso inicial a esse sistema:

a. SQUARE Atenção básica nas Unidades  
de Pronto Atendimento.

b. SQUARE Atenção secundária nos hospitais de média 
complexidade e unidades de internação.

c. SQUARE Atenção secundária nas  
Unidades de Pronto Atendimento.

d. SQUARE Atenção terciária nos hospitais de alta  
complexidade e unidades de terapia intensiva.

e. Check-square Atenção primária nas Unidades Locais de Saúde.
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25. Considere os recursos clínicos fonoaudiológicos 
para a avaliação das disartrias.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE A sequência fisiológica de produção de fala, 
que é solicitada ao paciente, é a realização, 
primeiramente, das tarefas de leitura de texto, 
seguida pela conversação, repetição de sílaba e 
fonação de vogal sustentada.

b. SQUARE A tarefa direta e simples da emissão prolon-
gada da vogal sustentada é uma medida que 
fornece desvantagens para a análise percepti-
vo-auditiva e acústica.

c. Check-square A prova de diadococinesia pode ser realizada 
com enfoque laríngeo, a partir da repetição da 
vogal /a/, ou na fala, por meio da repetição de 
uma mesma sílaba.

d. SQUARE As tarefas de vogal sustentada e diadococinesia 
sofrem interferência da língua/idioma e podem 
causar discrepâncias nos parâmetros de norma-
lidade em regiões com vários dialetos.

e. SQUARE A análise perceptivo-auditiva é complementar 
à acústica e auxilia na quantificação dos dados 
e nas descrições das correlações com os demais 
achados.

26. Sobre a associação entre síndromes e fissuras 
labiopalatinas, é correto afirmar:

a. SQUARE As síndromes de Treacher Collins e a Velocar-
diofacial foram mapeadas como fissura de 
palato ligadas ao Y.

b. SQUARE As fissuras labiopalatinas são as que apresen-
tam menor associação com outras anomalias.

c. SQUARE O sintoma principal da sequência de Pierre 
Robin é a presença de fissura de palato.

d. SQUARE As dificuldades alimentares vistas na sequência 
de Pierre Robin são resultado da fissura em si, 
sendo superadas após o procedimento cirúr-
gico para fechamento do palato.

e. Check-square Dentre os tipos de fissura, as de palato isoladas 
são as que exibem maior número de associação 
com outras anomalias.

22. A unidade de saúde da atenção primária que 
compreende uma área geográfica que comporta 
uma população com características epidemiológicas 
e sociais e suas necessidades, e os recursos de saúde 
para atendê-la, cuja área geográfica é definida para 
cada realidade, podendo ser constituída por vários 
bairros de um município ou vários municípios de uma 
região caracteriza um(a):

a. Check-square Distrito sanitário.
b. SQUARE Unidade Local de Saúde.
c. SQUARE Unidade de pronto atendimento.
d. SQUARE Núcleo de apoio ao programa de saúde da 

família.
e. SQUARE Área adstrita de um território.

23. No enfoque estratégico são utilizados indicadores 
de saúde que têm a conotação de revelar a situação 
de saúde de um indivíduo ou da população, e estabe-
lecem razões entre o número de ocorrências de um 
determinado evento com o número total de sujeitos 
de uma população.

Esse tipo de indicador é um(a):

a. SQUARE Taxa.
b. SQUARE Índice.
c. SQUARE Relação.
d. Check-square Coeficiente.
e. SQUARE Porcentagem.

24. Sobre o modelo de resposta à intervenção (RTI) 
como estratégia fonoaudiológica, é correto afirmar:

a. SQUARE É utilizado para prevenir e identificar precoce-
mente distúrbio de linguagem.

b. Check-square Utiliza a triagem universal de habilidades 
metacognitivas, metafonológicas e de leitura e 
escrita como avaliação.

c. SQUARE É um dos mais utilizados para a identificação 
precoce de disgrafia.

d. SQUARE É considerado, também, um sistema de preven-
ção ao distúrbio de aprendizagem realizado em 
duas etapas.

e. SQUARE É um dos mais utilizados para o tratamento de 
atraso simples de linguagem.
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29. Sobre a Política Nacional de Humanização, mais 
conhecida como Humaniza-SUS, é correto afirmar:

a. Check-square Um dos seus princípios é o fortalecimento do 
trabalho em equipe.

b. SQUARE Proporciona ao profissional de saúde a auto-
nomia e o protagonismo na definição de trata-
mento individualizado para cada paciente.

c. SQUARE Direciona aos cuidadores/familiares a res-
ponsabilidade pelos processos de saúde dos 
pacientes.

d. SQUARE A valorização dos profissionais de saúde é 
pouco discutida neste documento.

e. SQUARE Organiza as relações de trabalho em categorias 
hierárquicas.

30. Analise as afirmativas abaixo a respeito das habili-
dades auditivas:

1. A detecção auditiva é a capacidade do indi-
víduo de perceber a presença e ausência de 
sons. Está presente a partir da 20ª semana de 
gestação e depende da integridade do sis-
tema auditivo periférico.

2. O reflexo cocleopalpebral pode ser observado 
nos primeiros dias de vida do neonato frente 
à presença de estímulos de elevado nível de 
pressão sonora.

3. Na criança nascida a termo e sem intercorrên-
cias, a habilidade de reconhecimento auditivo 
surge próximo aos dezoito meses de vida.

4. A resposta de orientação ao som não está 
presente em todas as crianças nos primeiros 
meses de vida. Com o decréscimo de sua 
ocorrência surge uma resposta mais elabo-
rada no final do segundo trimestre de vida do 
bebê, que é a localização sonora.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

27. Assinale a alternativa correta sobre a tecnolo-
gia de biofeedback eletromiográfico, que tem sido 
utilizada como um instrumento importante no trata-
mento fonoaudiológico em motricidade orofacial.

a. SQUARE O biofeedback precisa ser feito a partir de um 
protocolo específico pré-estabelecido pelo fabri-
cante do equipamento que define os valores de 
contração voluntária máxima por idade e sexo.

b. SQUARE Caso o paciente apresente dificuldade durante 
o treino de biofeedback, a técnica deve ser 
descontinuada.

c. SQUARE A coleta da contração voluntária máxima, onde 
pede-se ao paciente que execute a contração 
máxima do músculo selecionado, tem o obje-
tivo de verificar se os valores apresentados 
pelo paciente estão dentro dos padrões de 
normalidade.

d. SQUARE Tal tecnologia apresenta como duas únicas 
funções a de contrair os músculos hipotônicos 
e a de relaxar os músculos hipertônicos.

e. Check-square Tal tecnologia apresenta as funções de contrair 
os músculos hipotônicos, monitorar a contra-
ção muscular, relaxar os músculos hipertônicos, 
minimizar as sincinesias e equilibrar as assime-
trias faciais.

28. Sobre o desenvolvimento típico da linguagem, é 
correto afirmar:

a. SQUARE A aquisição da categoria de palavras lexicais é 
mais abstrata e depende da evolução sintática.

b. SQUARE As primeiras palavras adquiridas de uma 
criança são da categoria gramatical, ou seja, são 
os substantivos e adjetivos.

c. Check-square Os atos comunicativos intencionais surgem 
antes das primeiras palavras e são ações moto-
ras ou vocalizações dirigidas ao outro, aguar-
dando uma resposta.

d. SQUARE O primeiro marco do desenvolvimento da lin-
guagem ocorre na vida intrauterina quando 
o processamento do som se torna ativo no 
segundo trimestre da gestação.

e. SQUARE A primeira forma de comunicação dos bebês é 
o choro, que é um ato reflexo, demonstrando 
respostas involuntárias das crianças ao longo 
do seu desenvolvimento.
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32. A avaliação audiológica infantil pode ser realizada 
por meio de testes subjetivos e objetivos para alcançar 
um diagnóstico audiológico fidedigno.

Analise as afirmativas abaixo que descrevem a utiliza-
ção desses testes:

1. A audiometria com reforço visual é muito utili-
zada para predizer o limiar auditivo em crian-
ças pequenas e consiste na técnica de atribuir 
significado ao som, associando um ato motor 
a um estímulo sonoro.

2. As Emissões Otoacústicas Evocadas analisam 
a funcionalidade das células ciliadas externas 
e podem ser utilizadas nas diferentes faixas 
etárias para diferenciar alterações cocleares 
de retrococleares.

3. No Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico, quando utilizado o protocolo de 
limiar eletrofisiológico com estímulo tone 
burst, podem-se predizer limiares psicoacústi-
cos com especificidade de frequência.

4. Em crianças com acuidade auditiva normal 
porém com trocas na fala não poderá ser rea-
lizado o Limiar de Reconhecimento de Fala, 
sendo o mais adequado realizar o Limiar de 
Detecção de Voz.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

31. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) a respeito do sistema auditivo periférico.

( ) As estruturas periféricas do sistema auditivo 
estão localizadas na região temporal da 
cabeça.

( ) O músculo tensor do tímpano insere-se no 
cabo do martelo e o traciona medialmente, 
tensionando a membrana timpânica.

( ) A tuba auditiva tem como principal função 
arejar a orelha interna e equalizar a pressão 
de ar externo com a pressão do ar na orelha 
média, protegendo-a de mudanças rápidas de 
pressão.

( ) As células ciliadas externas constituem o 
amplificador coclear que, por meio da incli-
nação de seus cílios, amplifica o estímulo 
para determinar a deflexão dos cílios das 
células ciliadas internas, que transmitem a 
informação sonora codificada da cóclea para 
os núcleos cocleares e destes para o córtex 
auditivo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F
b. Check-square V • V • F • V
c. SQUARE V • F • V • V
d. SQUARE V • F • F • V
e. SQUARE F • V • V • F
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34. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) a respeito das medidas de Imitância 
Acústica:

( ) Atualmente recomenda-se em neonatos a uti-
lização do tom de sonda de 500 Hz na imitan-
ciometria para melhor registro das alterações 
de orelha média.

( ) Em perdas auditivas sensorioneurais com 
limiares auditivos superiores a 60 dB há 
menor probabilidade de obtenção do reflexo 
acústico do que nas perdas auditivas sensorio-
neurais de grau leve e moderado.

( ) A medida do reflexo acústico acrescenta valio-
sas informações ao diagnóstico audiológico e 
na avaliação do processamento aditivo central, 
principalmente na população infantil por se 
tratar de um exame objetivo.

( ) A timpanometria avalia a mobilidade do sis-
tema tímpano-ossicular. Se neste exame é 
observado um pico de máxima admitância à 
baixa pressão, mas com amplitude reduzida, 
pode-se pensar em um caso de disfunção da 
tuba auditiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F
b. SQUARE V • F • V • V
c. SQUARE V • F • F • V
d. SQUARE F • V • V • V
e. Check-square F • V • V • F

33. Analise as afirmativas abaixo a respeito do pro-
cesso de habilitação e reabilitação auditiva:

1. Na abordagem aurioral, a audição da criança 
deficiente auditiva deve ser priorizada e 
maximizada por meio do uso de aparelhos de 
amplificação sonora individual ou de implante 
coclear.

2. A habilidade auditiva de reconhecimento 
auditivo pode ser trabalhada na terapia 
fonoaudiológica em duas etapas, sendo a 
primeira etapa de reconhecimento auditivo 
introdutório e a segunda de reconhecimento 
auditivo avançado. A primeira etapa se refere 
à apresentação dos estímulos em conjunto 
aberto e não há necessidade de verbalização 
por parte da criança.

3. Em atividades que têm por objetivo desen-
volver a habilidade auditiva de discriminação 
sonora a criança deverá perceber se os sons 
verbais como sílabas, palavras, frases são 
iguais ou diferentes.

4. Para a habilidade de compreensão ser alcan-
çada, espera-se que a criança estabeleça um 
diálogo, sem fazer uso de repetição.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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35. Assinale a alternativa correta sobre as perdas 
auditivas.

a. SQUARE Na perda auditiva sensorioneural, o limiar de 
via óssea encontra-se dentro do padrão de 
normalidade (até 15dB) e o limiar de via aérea 
encontra-se alterado, indicando que o pro-
blema se encontra na orelha interna.

b. SQUARE Na perda auditiva mista, o limiar de via óssea e 
de via aérea encontram-se fora do padrão de 
normalidade e não há presença de gap aéreo 
ósseo, indicando que o problema se encontra 
no mecanismo condutivo associado a pro-
blema no mecanismo sensorial.

c. Check-square Na perda auditiva condutiva, o limiar de via 
óssea encontra-se dentro do padrão de norma-
lidade (até 15dB) e o limiar de via aérea encon-
tra-se alterado, indicando que o problema se 
encontra na orelha média e/ou externa.

d. SQUARE Na perda auditiva condutiva, o limiar de via 
óssea e de via aérea encontram-se fora do 
padrão de normalidade e com presença de 
gap aéreo ósseo, indicando que o problema se 
encontra na orelha média e/ou externa.

e. SQUARE Na perda auditiva sensorial, o limiar de via 
óssea e via aérea encontram-se fora do padrão 
de normalidade e com presença de gap aéreo 
ósseo, indicando que o problema se encontra 
no mecanismo condutivo associado a pro-
blema no mecanismo sensorial.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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