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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a 
marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a 
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão 
ser utilizados para rascunho. 

 

PROVAS OBJETIVAS 
 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 

  É notável que todo o percurso filosófico desenvolvido por 

Karl Popper trouxe grandes contribuições para a epistemologia 

da primeira metade do século XX, bem como críticas ao 

positivismo lógico, pensamento que era considerado na época 

como imperioso. Nas páginas das obras do filósofo austríaco, 

constata-se não só seu incômodo perante os problemas da 

indução e do verificacionismo, mas também a preocupação 

epistemológica, ética, social e política, isto é, formas de verificar 

e observar — empirismo — os objetos na natureza de modo 

racional. Essas questões pressupõem não somente seu modo de 

compreender e tentar solucionar problemas filosóficos, mas 

também o que foi enfatizado diversas vezes em seus escritos, que 

é esta a proposta da busca de um mundo melhor: a defesa de uma 

sociedade aberta, crítica e libertária. De início, vale considerar a 

análise da tolerância como fundamento do método falseacionista, 

do racionalismo crítico e da prática política no pensamento de 

Karl Popper. 

Nancy Nunes de Souza e Bortolo Valle. Karl Popper:  

conhecimento e tolerância. Curitiba: CRV, 2017 (com adaptações). 

No que se refere às ideias e a aspectos linguísticos do texto 

anterior, julgue os itens a seguir. 

1 Infere-se do texto que Karl Popper não era adepto dos 

métodos da indução e do verificacionismo e até os criticava. 

2 O texto é predominantemente argumentativo, pois se dedica 

a defender a perspectiva filosófica de Karl Popper. 

3 No contexto em que aparece, o termo “falseacionista” 

(último período) pode significar a propriedade de uma ideia, 

hipótese ou teoria se mostrar falsa. 

4 A forma pronominal “esta”, em “é esta a proposta da busca 

de um mundo melhor” (terceiro período), retoma o que se 

afirma no segundo período do texto. 

5 No trecho “pensamento que era considerado na época como 

imperioso” (primeiro período), a exclusão do segmento “que 

era” manteria a correção gramatical e os sentidos do texto. 

6 No segundo período, a posição do pronome “se”, em 

“constata-se não só seu incômodo”, é motivada pela presença 

da palavra “não”. 

7 No primeiro período, faz-se um elogio à obra de Karl Popper 

pelo emprego do adjetivo “notável”, o qual estabelece 

concordância com o termo “todo o percurso filosófico 

desenvolvido por Karl Popper”, qualificando-o. 

  Aprimorar a saúde mental e física, prevenir doenças, 
ajudar a suportar o estresse, lidar com sentimentos de impotência 
e racionalizar fracassos de modo mais positivo e produtivo: são 
essas as promessas de um amplo leque de técnicas que, baseadas 
na ciência, podem adequar-se a necessidades ou circunstâncias de 
qualquer um. Algumas visam alterar estilos cognitivos e 
emocionais — ou seja, como racionalizar as causas de sucessos e 
fracassos —, outras se concentram em repetir chavões de 
autoafirmação. Há ainda técnicas voltadas para treinar a 
esperança — pensamento orientado por objetivos em que as 
pessoas percebem que podem produzir itinerários para metas 
desejadas e a motivação necessária para segui-los —, praticar a 
gratidão e o perdão ou cultivar o otimismo — uma diferença 
individual variável que reflete em que medida as pessoas mantêm 
expectativas favoráveis sobre o futuro. Em síntese, todos esses 
métodos compartilham alguns atributos. De um lado, são feitos 
sob medida para um consumo rápido; de outro lado, dizem 
proporcionar retornos rápidos e mensuráveis em troca de pouco 
investimento e esforço. 

 Edgar Cabanas. Happycracia: fabricando cidadãos felizes.  

Trad. Humberto do Amaral. São Paulo: Ubu Editora, 2022 (com adaptações). 

Considerando as ideias e as propriedades linguísticas do texto 
precedente, julgue os itens que se seguem. 

8 Em “Algumas visam alterar estilos cognitivos e emocionais” 
(segundo período), a ausência da preposição a para 
introduzir o complemento da forma verbal “visam” 
justifica-se pelo fato de que, nesse trecho, o verbo visar está 
empregado com a acepção de validar. 

9 O verbo “Aprimorar” (primeiro período) poderia ser 
substituído por Aperfeiçoar, sem alteração da correção 
gramatical e dos sentidos do texto. 

10 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das 
ideias do texto caso fossem suprimidos do primeiro período, 
concomitantemente, os dois-pontos, empregados após 
“produtivo”, e o vocábulo “essas”. 

11 Estariam preservados a correção e os sentidos do texto se o 
segundo período fosse reescrito da seguinte forma: Algumas 
visam alterar estilos cognitivos e emocionais, ou seja, como 
racionalizar as causas de sucessos e fracassos; outras se 
concentram em repetir chavões de autoafirmação. 

12 A principal ideia do texto é a de que a felicidade é inata ao 
ser humano. 

13 De acordo com o texto, as técnicas mencionadas têm 
fundamento científico. 

14 Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do 
texto caso a forma verbal “Há” (terceiro período) fosse 
substituída por Existe. 

15 O texto é exclusivamente descritivo. 
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Com base nas Normas para Padronização de Documentos da 
Universidade de Brasília, julgue os seguintes itens. 

16 Embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda 
pessoa gramatical, a concordância verbal com eles deve ser 
estabelecida com o uso da flexão verbal de terceira pessoa, 
como no seguinte exemplo, em que a forma pronominal 
alude ao destinatário da comunicação: Vossa Senhoria 

encaminhou o documento. 
17 O fecho Atenciosamente deve ser empregado somente nas 

comunicações oficiais cujo destinatário ocupe cargo da 
mesma hierarquia do remetente. 

18 Em atenção à impessoalidade necessária à correspondência 
oficial, as referidas normas não admitem o uso de verbos 
conjugados na primeira pessoa gramatical em documentos 
oficiais da Universidade de Brasília. 

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue os itens que se 
seguem. 

19 A Comissão de Ética pode aplicar ao servidor público a pena 
de advertência ou a de censura, conforme a gravidade do ato 
faltoso cometido. 

20 A verdade não pode ser omitida ou falseada pelo servidor 
público, ainda que seja contrária aos interesses da própria 
pessoa interessada ou da administração pública, tendo em 
vista que toda pessoa tem direito à verdade. 

De acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade 
de Brasília, julgue os itens a seguir. 

21 A Prefeitura e a Procuradoria Jurídica da Universidade de 
Brasília compõem a Reitoria da Universidade de Brasília. 

22 No âmbito da Administração Superior da Universidade de 
Brasília, a Reitoria é o órgão executivo e o Conselho 
Comunitário é o órgão deliberativo e normativo. 

De acordo com a Instrução Normativa n.º 65/2020, do Ministério 
da Economia, que implementou o Programa de Gestão, julgue os 
itens subsequentes. 

23 No âmbito do Programa de Gestão, será concedida ajuda de 
custo ao participante mesmo quando não houver mudança de 
domicílio em caráter permanente, tendo em vista o objetivo 
do programa de atrair e manter novos talentos. 

24 Um dos objetivos do Programa de Gestão é contribuir com a 
redução de custos no poder público. 

Com base na Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de 
atos de improbidade administrativa, e na Lei n.º 9.784/1999, que 
trata do processo administrativo, julgue os próximos itens. 

25 Configura ato de improbidade administrativa a ação 
decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em 
jurisprudência, quando esta não for pacificada. 

26 As disposições da lei que trata da prática de atos de 
improbidade administrativa atingem as pessoas que, mesmo 
não sendo agentes públicos, induzem ou concorrem 
dolosamente para a prática do ato de improbidade. 

27 No âmbito do processo administrativo, a motivação deve ser 
explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de decisões 
anteriores, as quais serão parte integrante do ato. 

28 Por ser uma questão de interesse público, o herdeiro daquele 
que causar dano ao erário está sujeito a reparar os prejuízos 
em sua integralidade, inexistindo limitação de 
responsabilização com base no valor da herança. 

No que se refere à Constituição Federal (CF), julgue os itens a 
seguir. 

29 Por ser norma jurídica, a CF é dotada de força normativa 
para vincular e impor os seus comandos, a exemplo de seu 
preâmbulo, que possui força normativa de reprodução 
obrigatória nas constituições dos estados-membros da 
Federação. 

30 Quanto à finalidade, a CF é classificada como dirigente, 
possui texto extenso, aborda programas, metas, planos e 
diretrizes para a atuação dos órgãos estatais; quanto ao 
sistema, ela é classificada como principiológica, pois tem 
como base fundamental os princípios constitucionais, os 
quais são o seu elemento basilar. Nesse sentido, na CF 
podem existir regras, metas, diretrizes, mas os princípios 
devem direcionar a interpretação da norma, sempre que esta 
for ambígua. 

31 Direitos fundamentais como a proteção à maternidade e à 
infância são direitos sociais tratados como matérias 
irrevogáveis na CF, conhecidas como cláusulas pétreas, não 
podendo ser alvo de diminuição ou revogação por emenda 
constitucional. 

Com base na CF e na jurisprudência dos tribunais superiores, 
julgue os próximos itens, constituídos de uma situação hipotética 
acerca dos servidores públicos, seguida de uma assertiva a ser 
julgada. 

32  Servidores públicos efetivos em estágio probatório aderiram 
à greve da categoria, tendo o movimento grevista 
ultrapassado 30 dias. A greve foi considerada legal, mas não 
havia regulamentação do direito de greve. Nessa situação, a 
administração pública tem discricionariedade para criar 
regras para os servidores em estágio probatório e transformar 
os dias de paralisação por movimento grevista em faltas 
injustificadas. 

33 Maria e Madalena são professoras da rede pública de ensino 
fundamental e trabalharam durante mais de 20 anos em sala 
de aula. Atualmente, há mais de cinco anos, Madalena está 
exercendo atividades de direção de unidade escolar e Maria, 
de coordenação e assessoramento pedagógico, ambas no 
mesmo estabelecimento de ensino fundamental. Nessa 
situação, os anos em que as professoras estão exercendo 
atividades fora de sala de aula não serão computados para 
fins de aposentadoria especial, haja vista serem atividades 
administrativas que não atendem ao requisito etário 
reduzido. 

34  João é servidor público efetivo e acumula cargo em 
comissão de assessor técnico, sendo ambos os cargos do 
quadro do órgão público em que trabalha. Nessa situação, ao 
completar 70 anos de idade, João será exonerado de ambos 
os cargos, em virtude de ter atingido a idade de 
aposentadoria compulsória. 

A respeito do navegador Firefox, julgue os itens a seguir. 

35 Caso mais de uma aba esteja aberta no navegador Firefox, é 
possível encerrar uma delas por meio de clique do mouse ou 
por meio de atalho com o teclado. 

36 O Firefox permite que sejam adicionadas extensões de 
suporte a idiomas que ajudem na tradução de páginas da 
Web. 

37 Ao se acessar um site a partir do Firefox, é possível criar um 
atalho, na área de trabalho, para uma página visitada 
anteriormente. 
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cd /tmp; 

touch file1.txt; 

echo ‘primeira linha’ >> file1.txt; 

echo “segunda linha” > file file1.txt; 

 

mv file1.txt /opt/file2.txt 

Considerando que os comandos precedentes sejam executados, 
em sequência, no sistema operacional Linux, julgue os itens 
seguintes. 

38 O comando cd /tmp efetua uma mudança para o diretório 

/tmp. 

39 O uso do touch associado ao arquivo file1.txt atualizará 

os mecanismos de buscas de arquivos do sistema 
operacional. 

40 Depois de executado o comando echo ‘primeira 

linha’ >> file1.txt, não será possível adicionar o 

conteúdo (primeira linha) ao arquivo file1.txt. 

41 O comando mv file1.txt /opt/file2.txt não é capaz 

de mover e renomear o arquivo file1.txt ao mesmo 

tempo. 

42 O comando echo “segunda linha” > file 

file1.txt adiciona conteúdo na última linha do arquivo 

file1.txt, mantendo-se o conteúdo existente no arquivo. 

Julgue os itens subsequentes, levando em consideração temas 
diversos da atualidade. 

43 Apesar de ser motivado o aumento no preço da gasolina 
atualmente no Brasil, falta justificativa para o concomitante 
aumento no preço do etanol. 

44 No Brasil, o sucesso da aplicação da terceira dose da vacina 
contra a covid-19 foi um dos fatores que impulsionaram a 
campanha de aplicação de uma quarta dose do imunizante, já 
disponível para imunossuprimidos e idosos. 

45 A alta no preço da cenoura em março de 2022, no Brasil, foi 
consequência das fortes chuvas que atingiram regiões 
produtoras em janeiro e fevereiro, o que consequentemente 
impactou a produção desse alimento. 

46 Em 2022, comemora-se o centenário da Semana de Arte 
Moderna, evento de relevante impacto na cultura e na 
produção cultural do Brasil. 

47 No Brasil, os investimentos governamentais em educação 
para o triênio 2020-2022 representam o mais alto valor nessa 
área desde 2000, como parte de uma estratégia para diminuir 
os impactos da pandemia de covid-19 na educação. 

48 O aquecimento simultâneo observado no Ártico e na 
Antártida indica um equilíbrio no sistema climático do 
planeta, a despeito do aquecimento global. 

49 O atual conflito entre Rússia e Ucrânia foi desencadeado por 
um conjunto de fatores, entre os quais a possibilidade de 
entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN). 

50 Os Estados Unidos da América fecharam o primeiro 
trimestre de 2022 com a menor taxa de desemprego em toda 
a pandemia de covid-19. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

Em relação a órgãos e funções de fonação e audição, julgue os 

itens a seguir. 

51 A musculatura intrínseca da laringe tem participação direta 

na produção da voz e é formada por grupos musculares com 

origem e inserção na própria laringe; já a musculatura 

extrínseca desse órgão possui a inserção fora dele e não 

interfere nos aspectos relativos à fonação. 

52 A maturação da função auditiva de uma criança com 

desenvolvimento normal segue uma lógica evolutiva ao 

longo da vida; na 34.ª semana de vida intrauterina, o sistema 

auditivo completa seu desenvolvimento, o que favorece a 

habilidade de detecção sonora desde o nascimento. 

53 Alterações de fala em indivíduos adultos, em muitos casos, 

decorrem de hipofunção da musculatura da língua, órgão 

formado por músculos intrínsecos: genioglosso, hiogloso, 

estiloglosso e palatoglosso; e músculos extrínsecos: 

longitudinal superior, inferior, transverso e vertical. 

A aquisição e o desenvolvimento da linguagem ocorrem ao longo 

da vida do indivíduo. Alguns transtornos nesse processo são 

objeto de estudo da fonoaudiologia. Acerca desse tema, julgue os 

itens que se seguem.  

54 A habilidade cognitiva de imitação, desenvolvida ao longo 

dos primeiros meses de vida da criança, permite o 

aprendizado de ações por meio da socialização e constitui 

uma importante forma de desenvolvimento da linguagem e 

cognição social.  

55 O diagnóstico de desvio fonológico é dado a crianças com 

graus variados de ininteligibilidade da fala; nesse aspecto, o 

uso de recursos como análise acústica, eletroglotografia e 

ultrassonografia de fala constituem provas que fornecem 

informações suficientes sobre as dificuldades cognitivo- 

linguísticas, motoras da fala e perceptivo-auditivas, sendo a 

principal fonte de informações para definir o plano 

terapêutico.  

56 O distúrbio fonológico, definido como uma dificuldade de 

fala que se caracteriza pelo uso inadequado de sons de 

acordo com a idade e variações regionais, pode envolver 

erros na produção, percepção, organização dos sons e não 

está restrito a erros articulatórios. 

57 O indivíduo portador de dislexia, transtorno específico de 

aprendizagem de etiologia neurológica, apresenta 

inteligência normal, falha nas habilidades sintáticas, 

semânticas e pragmáticas, dificuldade na linguagem escrita, 

comprometimento nas habilidades narrativas de recontagem 

de histórias, déficits na função expressiva e alteração no 

processamento de informações auditivas e visuais. 

58 Um quadro de afasia de Broca é caracterizado pela produção 

de frases bem-articuladas com comprimento e melodia 

normais, no entanto, apesar de a produção ser fluente, o 

conteúdo da linguagem falada é anormal e contém parafasia 

verbal ou parafasia literal. 

Acerca da atuação fonoaudiológica em relação a pacientes com 

alterações orofaciais, julgue os próximos itens. 

59 No paciente portador da disfunção temporomandibular 

(DTM), patologia de etiologia multifatorial, é esperada a 

ocorrência de sintomas como: dor na musculatura 

mastigatória e na articulação temporomandibular, alterações 

oclusais, estalos durante a movimentação da mandíbula, 

limitação ou desvio no movimento mandibular, presença de 

zumbido e sensação de ouvido tapado. 

60 A fonoterapia para eliminação de distúrbios articulatórios 

compensatórios ocorridos em virtude de fissuras palatinas 

tem como pilar o treino sistemático do indivíduo para 

manipular diferentes pressões aéreas orais necessárias para a 

produção da plosão e fricção orais. 

61 A função de sucção, que desempenha papel diretamente 

relacionado à sobrevivência do bebê, pois através dela o 

indivíduo supre suas necessidades nutricionais logo que 

nasce, pode ser detectada por volta da 16.ª semana de vida 

intrauterina e apresenta-se desenvolvida a partir de 32 

semanas de vida intrauterina. 

62 A atuação fonoaudiológica no pós-operatório da cirurgia 

ortognática deve ter como premissa minimizar as queixas 

funcionais no pós-cirúrgico imediato. Essa terapia é baseada 

em exercícios de carga com adequação de consistência 

alimentar e confere melhores resultados quando iniciada 

após 48 horas do procedimento cirúrgico.  

A atuação fonoaudiológica com pacientes que apresentam 

síndromes contempla desde as síndromes genéticas até as 

metabólicas. A respeito do tema, julgue os itens a seguir. 

63 A ocorrência de síndromes metabólicas hereditárias, como 

erro inato do metabolismo, faz que a criança passe por 

períodos prolongados de jejum em virtude da adaptação da 

dieta; durante esse tempo, em que não é permitida a 

alimentação por via oral, é indicado o acompanhamento 

terapêutico fonoaudiológico com objetivo de reduzir os 

riscos de recusa alimentar bem como evitar hipofunção da 

musculatura do sistema estomatognático. 

64 É papel do fonoaudiólogo inserido em equipe que atende 

paciente com doenças raras a caracterização dos fenótipos 

que envolvem linguagem oral e escrita, fala, audição e 

funções motoras orais, tendo em vista a reabilitação dessas 

alterações. 

65 O paciente com síndrome de Down apresenta a expressão 

verbal mais prejudicada que a compreensão verbal, porque a 

alteração mais comum nessa população está relacionada a 

dificuldades de fala, mas não a queixas vocais ou auditivas. 
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Acerca das alterações de deglutição e disfagia, julgue os itens 

subsequentes. 

66 No que se refere à avaliação de deglutição em crianças 
menores de 6 meses de idade, aspectos como elevação de 
laringe e tempo de trânsito oral não são passíveis de serem 

avaliados; nessa idade, a laringe encontra-se em posição 
elevada e anteriorizada e muito próxima das estruturas 

orofaríngeas, por isso, o trânsito oral acontece muito 
rapidamente, o que impossibilita sua mensuração na 
avaliação clínica. 

67 A intubação orotraqueal (IOT) é um fator de risco para 
disfagia. O uso do tubo orotraqueal por períodos de até 
sete dias não causa alteração na dinâmica da deglutição, 

porém, a partir desse período, pode haver alterações nos 
mecanorreceptores e nos quimiorreceptores das mucosas da 
faringe e da laringe, que causarão prejuízos na fase faríngea 

da deglutição. 

68 O palato mole é uma estrutura contígua ao palato duro e 
exerce papel fundamental nas funções orofaciais. Casos em 

que o paciente apresenta regurgitação nasal de líquidos 
podem ser atribuídos à flacidez dos músculos digástrico e 
milo-hioideo, fundamentais na elevação do palato mole.  

Os tumores de cabeça e pescoço são lesões situadas em regiões 

como lábios, cavidade oral, laringe, faringe e tireoide, e podem 
estar associados a hábitos como tabagismo e etilismo. Essa 

condição afeta diretamente a qualidade de vida do indivíduo. 
Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.  

69 Ao receber um paciente acometido por um tumor localizado 

na base posterior do crânio, o fonoaudiólogo precisa estar 
atento a sinais clínicos de disfagia em virtude da 

possibilidade de paralisia da musculatura faríngea, uma vez 
que esse tipo de tumor guarda relação anatômica com nervos 
bulbares. Além da disfagia, o paciente pode apresentar 

sintomas como paralisia facial periférica e perda auditiva. 

70 No pós-operatório cirúrgico de laringectomia parcial vertical, 
a atuação fonoaudiológica deve ser voltada aos cuidados 

relativos à disfagia, que constitui a principal consequência 
desse tipo de abordagem cirúrgica. 

71 A radioterapia é uma modalidade de tratamento amplamente 
utilizada nos casos de câncer de cabeça e pescoço. Como 

consequência desse tratamento, os pacientes podem 
apresentar, de forma imediata ou tardia, alterações de fase 

faríngea da deglutição, caracterizadas pela redução do 
contato da base da língua com a parede posterior da faringe, 
e também a redução da excursão laríngea. 

Com relação às disfonias, julgue os itens seguintes. 

72 Existe uma relação direta entre voz normal e simetria 
laríngea. A assimetria laríngea normalmente está presente 
nos exames de indivíduos com voz grave e crepitante. 

73 As disfonias podem ser classificadas em agudas e crônicas, 
com base na duração do sintoma; o prazo de 15 dias é 
estipulado como marco-limite entre essas duas 

classificações. 

Acerca do quadro de disartria, julgue os itens a seguir. 

74 Na doença de Parkinson, o tipo de disartria observada é a 

hipercinética. 

75 Em doenças neurológicas degenerativas, traumatismos 

cranioencefálicos e acidentes vasculares encefálicos, a 

disartria tem caráter evolutivo. 

76 Lesões bulbares podem comprometer os pares cranianos V, 

VII, IX, X e XII, levando a um quadro de disartria flácida. 

Julgue os itens seguintes, no que se refere a gagueira. 

77 Segundo literatura da área, indivíduos gagos apresentam 

evidências de processamento auditivo adequado. 

78 Ter histórico familiar para gagueira ou fala rápida, ser do 

sexo masculino e estar exposto a ambientes comunicativos 

extremamente competitivos são fatores considerados de risco 

para que o quadro de gagueira torne-se crônico. 

Para diagnosticar a disfagia, transtorno comumente encontrado 

na população infantil, na adulta e na idosa, em ambiente 

hospitalar, o fonoaudiólogo deve saber identificar as fases da 

deglutição. Com base nessas fases, julgue os itens subsequentes. 

79 A fase preparatória da deglutição é consciente e voluntária, 

em que se observa captação e qualificação do bolo; nessa 

fase, a via aérea permanece aberta, e a respiração é 

exclusivamente nasal. 

80 Na fase esofágica da deglutição, a transferência do bolo é 

resultado da ação coordenada entre o esfíncter esofágico 

superior e o esfíncter esofágico inferior, de forma 

inconsciente e involuntária. 

81 Na fase faríngea da deglutição, ocorre contração das pregas 

vocais e falsas pregas, depressão da epiglote, elevação da 

laringe e fechamento do esfíncter esofágico superior. 

Acerca do Protocolo de Avaliação Fonoaudiológica de Risco 

para Disfagia (PARD), que é um dos protocolos mais adotados 

para avaliação beira-leito, julgue os próximos itens. 

82 No nível V, disfagia orofaríngea moderada, a orientação é 

alimentação por via oral suplementada por via alternativa. 

83 Na classificação nível II, deglutição funcional, a deglutição 

pode estar alterada, mas não resulta em aspiração ou redução 

da eficiência da deglutição, pois o paciente consegue fazer 

compensações espontâneas. 

84 Um paciente que apresenta saturação basal de 96% de SpO2 

e que, durante teste de deglutição de água, tem queda desse 

valor para 91%, não apresenta fator de risco para 

broncoaspiração. 
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A fim de prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes 
às atividades desenvolvidas, a comissão de saúde do sistema de 
conselhos de fonoaudiologia elaborou o Manual de 
Biossegurança aplicado à Fonoaudiologia. Com base nesse 
manual, julgue os itens seguintes. 

85 O fonoaudiólogo deve manter sua carteira de vacinação 
atualizada, obedecendo às recomendações do Programa 
Nacional de Imunização (PNI). 

86 O jaleco de gola alta e manga comprida e as máscaras 
caseiras são recomendados em serviços de saúde como 
equipamento de proteção individual (EPI). 

87 A contaminação cruzada em ambiente clínico pode ocorrer 
exclusivamente de paciente para profissional e de 
profissional para paciente. 

“Saúde é direito de todos e dever do Estado”, esse é o conceito 
básico de saúde, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, 
que rege o SUS. A respeito da legislação que orienta o SUS, 
julgue os itens que se seguem. 

88 Quando um indivíduo, vítima de acidente grave, chega ao 
setor de emergência de um hospital e passa na frente de 
quem necessita de um atendimento menos urgente, mesmo 
que este tenha chegado mais cedo, ele está sendo tratado com 
base no princípio da equidade. 

89 Na perspectiva de superar as dificuldades, os gestores do 
SUS assumem o compromisso público do Pacto pela Saúde, 
de 2006, que será revisado semestralmente com base nos 
princípios constitucionais do SUS. 

90 Os conselhos de saúde são organizados de forma dissimilar, 
sendo sua metade composta integralmente de profissionais 
da saúde e o restante dividido entre representantes de 
usuários, gestores e prestadores de serviços. 

91 O Pacto pela Saúde, de 2006, que mudou modelos de gestão 
dentro do SUS, é dividido em três prioridades articuladas e 
integradas: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 
Pacto de Gestão do SUS. 

92 A saúde do idoso consta no Pacto pela Vida e tem entre suas 
diretrizes: formação e educação permanente dos 
profissionais do SUS na área de saúde da pessoa idosa; 
fortalecimento da participação social e promoção do 
envelhecimento ativo e saudável. 

Com relação à Política Pública em Saúde Auditiva no Brasil, 
julgue os itens a seguir. 

93 A saúde auditiva é tratada no SUS somente em hospitais que 
atendam alta complexidade. 

94 É controversa a indicação de Aparelho de Amplificação 
Sonora Individual (AASI) para crianças (até 15 anos 
incompletos) com perda auditiva bilateral permanente que 
apresentem, no melhor ouvido, média dos limiares tonais nas 
frequências de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz, acima de 30 dB 
NA. 

Acerca do desenvolvimento do comportamento auditivo em 
bebês, julgue os itens subsecutivos. 

95 A integridade anatomofisiológica do sistema auditivo em 
bebês consiste em pré-requisito para aquisição e 
desenvolvimento da linguagem, porém a plasticidade 
funcional e a maturação são, em parte, dependentes da 
estimulação, daí a importância do diagnóstico e da 
intervenção precoces nos casos de deficiência auditiva. 

96 A incidência de deficiência auditiva é notadamente maior 
nos recém-nascidos com indicadores de risco, por isso, a 
triagem auditiva deve ser feita preferencialmente nesse 
grupo. 

Com base na audiometria tonal liminar, julgue os itens a seguir. 

97 A audiometria tonal liminar convencional é composta dos 
testes que avaliam a via aérea e a via óssea, ou conduções 
aérea e óssea. 

98 O mascaramento na via aérea é utilizado quando há uma 
diferença igual ou maior que 35 dB NA em uma ou mais 
frequências entre as duas orelhas testadas. 

99 Ambientes acusticamente tratados não são controláveis, por 
isso são inadequados para determinar os limiares auditivos 
dos indivíduos e a existência de deficiências auditivas.  

100 Há várias classificações para o grau da perda auditiva; uma 
delas é a que se baseia na média das frequências de 500, 
1.000 e 2.000 Hz e considera grau profundo quando é maior 
que 90 dB. 

101 O uso do tom puro modulado (Warble) para avaliação dos 
limiares auditivos com queixa de zumbido permite a 
obtenção de melhores resultados que o uso do tom contínuo. 

Com referência a logoaudiometria e imitanciometria, julgue os 
itens que se seguem. 

102 A pesquisa do reflexo acústico é realizada na modalidade 
ipsi e contralateral nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 
4.000 Hz, e para ruído de banda larga. O reflexo acústico é 
desencadeado a partir de um estímulo de 70 dB a 90 dB 
acima do limiar auditivo em indivíduos com audição normal. 

103 Na imitanciometria, a forma da curva timpanométrica não 
traz informações importantes sobre o estado mecânico da 
orelha média. 

104 O limiar de reconhecimento de fala (LRF) é a menor 
intensidade em que o indivíduo é capaz de reconhecer 50% 
dos estímulos de fala. 

105 É possível prever exatamente o grau de dificuldade social de 
um indivíduo (handicap), a partir do valor obtido em um 
teste como o IPRF (índice percentual de reconhecimento de 
fala). 

Quanto a avaliação audiológica infantil, aplicação de testes, 
interpretação de resultados, audiometria comportamental e 
audiometria condicionada, julgue os itens subsequentes. 

106 A hierarquia das habilidades auditivas, desde o nascimento 
até os dois anos de idade, inclui as seguintes etapas: 
detecção, localização, discriminação, reconhecimento 
auditivo e compreensão auditiva. 

107 A avaliação audiológica infantil na faixa etária entre 1 ano e 
2 anos e meio é realizada por meio da audiometria de 
observação comportamental das respostas comportamentais 
evidentes aos estímulos sonoros e se caracteriza como mais 
qualitativa que quantitativa. 

108 A audiometria condicionada segundo a denominada técnica 
de condicionamento do reflexo de orientação é utilizada para 
avaliar a audição de crianças de 6 meses a 3 anos de idade e 
baseia-se na apresentação simultânea de um estímulo sonoro 
e visual estranho à criança, fazendo-a procurar e localizar a 
fonte do estímulo. 

109 Com o estabelecimento da TANU (Triagem Auditiva 
Neonatal Universal), prevista na Lei Federal n.º 12.303 
desde 2010, o recém-nascido deve sair da maternidade já 
triado, devendo a triagem ser realizada somente em bebês 
que têm risco para deficiência auditiva. 
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Com relação a contribuição da avaliação eletrofisiológica no 
diagnóstico precoce da deficiência auditiva, emissões 
otoacústicas, potencial evocado de curta latência e potencial de 
estado estável, julgue os próximos itens. 

110 A captação das EOA-T (Emissões Otoacústicas Transientes) 
é um método que tem como objetivo quantificar a alteração 
auditiva em triagem auditiva neonatal universal. 

111 Um dos potenciais evocados auditivos que vêm sendo usados 
na avaliação objetiva da audição é denominado resposta 
auditiva de estado estável, que apresenta, entre outras, a 
vantagem de possibilitar a avaliação de pacientes que não 
respondem à avaliação comportamental. 

112 Uma das aplicações clínicas da pesquisa do limiar 
eletrofisiológico por meio do PEATE (Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico) é a identificação de limiar 
eletrofisiológico em neonatos, não sendo, porém, aplicável 
em crianças muito pequenas com transtornos psiquiátricos e 
com problemas neurológicos. 

113 As principais aplicações da realização da EOA (Emissões 
Otoacústicas) em crianças são: triagem auditiva neonatal, 
triagem auditiva escolar, avaliação pediátrica, monitoria da 
função coclear no uso de agentes ototóxicos e diagnóstico da 
neuropatia auditiva. 

Considerando conceitos, características do processamento do 
sinal, indicação e testes utilizados na seleção e adaptação de 
dispositivos auditivos como aparelho de amplificação sonora 
individual, sistemas FM e implante coclear, julgue os itens 
seguintes. 

114 Os aparelhos de amplificação sonora individual são 
compostos por três itens básicos: o microfone, que capta o 
som e o transforma em onda elétrica; o amplificador, que 
modifica esse sinal, aumentando sua intensidade; e o 
receptor, que atua como alto-falante, transformando 
novamente o sinal elétrico em onda sonora. 

115 Na indicação do implante coclear em crianças com até 
4 anos de idade incompletos, em casos de meningite e(ou) 
surdez profunda de etiologia genética comprovada, é 
obrigatória a experiência com aparelho de amplificação 
sonora individual por um período mínimo de três meses. 

116 São maneiras de validar os resultados com os aparelhos de 
amplificação sonora individual (AASI) os testes 
comportamentais, como o ganho funcional, que avalia o 
desempenho desses aparelhos por meio de caixas acústicas 
em cabina acústica; e os testes eletroacústicos, como as 
medidas in situ, que são realizadas com microfone-sonda.  

117 O fonoaudiólogo é responsável pela seleção e indicação dos 
dispositivos auxiliares, como os sistemas FM, indicados 
principalmente para crianças em situações de aprendizagem, 
expostas ao ruído e distantes da fonte sonora, acoplados em 
aparelhos de amplificação individual, não sendo possível 
adaptar tais sistemas a usuários de implante coclear. 

118 Um dos fatores que determina o sucesso do implante coclear 
na pessoa com deficiência auditiva pré-lingual de grau 
severo e(ou) profundo bilateral é a sua realização nos 
primeiros anos de vida do paciente. 

119 Os tipos de aparelhos de amplificação sonora individual são: 
retroauricular, intra-aural, ou tipo caixa por condução óssea, 
sendo indicados conforme grau da perda auditiva, potência 
do amplificador e anatomia. 

120 O implante coclear está indicado nos casos de surdez 
pré-lingual em adolescentes e adultos não reabilitados por 
método oral, exceto se houver cegueira associada, e nos 
casos de pacientes com agenesia coclear ou do nervo coclear 
bilateral. 

Espaço livre 


