
 

 
 

 

 

FONOAUDIOLOGIA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 
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1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 

 
2. TEMPO 
 
 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da 
prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

 

Cientistas desenvolvem adesivo que pode 

permitir ultrassom via celular 

 

Cientistas do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) desenvolveram adesivo 

capaz de realizar ultrassom. De acordo com 

informações de artigo publicado pela revista 

científica "Science", publicadas nessa quinta-

feira, 28, o dispositivo funciona com a 

aderência na pele. Após a ativação, o item 

fornece imagens nítidas do coração, pulmões e 

outros órgãos internos por 48 horas. 

Os adesivos foram testados em voluntários e, 

de acordo com os resultados apresentados no 

artigo, foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos. Além disso, os itens também 

apresentaram forte adesão e, ainda, 

conseguiram registrar mudanças nos órgãos 

dos voluntários, à medida que eles realizavam 

atividades como sentar, ficar em pé e correr. 

A parte adesiva do dispositivo é feita de duas 

camadas finas de elastômero, que contam com 

uma faixa intermediária de hidrogel sólido, 

material principalmente à base de água e que 

transmite facilmente as ondas sonoras. 

Segundo o artigo, o elastômero evita a 

desidratação do hidrogel. Somente quando o 

hidrogel é altamente hidratado as ondas 

acústicas podem penetrar efetivamente e 

fornecer imagens de alta resolução dos órgãos 

internos 

Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais, de forma semelhante 

aos adesivos utilizados em eletrocardiogramas 

de monitoramento cardíaco. Com a invenção, 

não é necessário a presença de um técnico. 

(Lara Vieira - O Povo - 02/08/2022) 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

Indique a opção que descreve, de forma 

incorreta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Um novo método de ultrassom foi 

desenvolvido e testado. 

(B) O novo dispositivo é aplicado sobre a pele, 

como um adesivo. 

(C) Testes mostraram que a nova tecnologia vê 

detalhes internos do corpo com nitidez. 

(D) Uma nova tecnologia substituiu os 

métodos de ultrassom convencionais. 

(E) O dispositivo é composto por materiais 

como hidrogel e elastômero. 

 

QUESTÃO 02 

Indique a opção que descreve, de forma 

correta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Os novos dispositivos de ultrassom já estão 

sendo amplamente aplicados em pacientes em 

hospitais. 

(B) Não há sentido em se buscar novos 

métodos de ultrassom, visto que os atuais já 

são completamente infalíveis. 

(C) Os novos dispositivos funcionam à base de 

ondas sonoras, de forma que a correta 

interpretação das imagens exige a perícia de 

um profissional de áudio ou música. 

(D) Os métodos de ultrassom convencionais 

exigem a presença de um técnico de áudio para 

interpretação dos sinais acústicos. 

(E) Um dos componentes do novo dispositivo 

precisa estar muito hidratado para que o 

sistema funcione como esperado. 
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QUESTÃO 03 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“Além disso, os itens também apresentaram 

forte adesão e, ainda, conseguiram registrar 

mudanças nos órgãos dos voluntários, à 

medida que eles realizavam atividades como 

sentar, ficar em pé e correr.” 

 

Indique a opção que substituiria, 

corretamente, a parte destacada, preservando 

o sentido do texto: 

 

(A) enquanto 

(B) enquanto em que 

(C) a medida em que 

(D) à medida em que 

(E) na medida na qual 

 

QUESTÃO 04 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais” 

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Conjunção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

Considere o seguinte excerto, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Com a invenção, não é necessário a presença 

de um técnico.” 

 

Indique a opção correta: 

 

(A) Não há erros de ortografia ou gramática no 

trecho em questão. 

(B) O gênero de “necessário” está 

corretamente aplicado, pois tal adjetivo, 

quando usado com função predicativa e 

anteposto ao sujeito, fica invariável, no 

masculino singular. 

(C) O gênero de “necessário” está 

incorretamente aplicado, pois, como houve a 

determinação do sujeito por um artigo 

definido, o adjetivo deveria concordar com 

“presença”. 

(D) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase está incorreta por não 

explicar a razão pela qual a afirmação é feita. 

(E) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase não teria erros se, ao invés 

de “necessário” e “presença”, fossem usados 

os termos “exigido” e “atuação”, que são os 

corretos. 
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QUESTÃO 06 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“(...) foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos.”  

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Adjetivo 

 

 

QUESTÃO 07 

 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada não atua como verbo 

na frase: 

 

(A) Ele buscou fazer o melhor. 

(B) Sinto falta de ouvir o seu cantar. 

(C) Gosto de dizer a verdade. 

(D) Podemos resolver as coisas! 

(E) Eu não considero tal possibilidade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um advérbio: 

 

(A) Ela mora muito longe. 

(B) A solução é muito simples. 

(C) Eles não podem admitir isso. 

(D) Tenho cem dólares. 

(E) Trata-se de uma ideia complexa. 

 

QUESTÃO 09 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um adjetivo: 

 

(A) Eu sou um homem rico. 

(B) Eu sou um homem rico. 

(C) Eu sou um homem rico. 

(D) Eu sou um homem rico. 

(E) Eu sou um homem rico. 

 

QUESTÃO 10 

 

Indique a frase escrita corretamente: 

 

(A) A gente somos pessoas boas. 

(B) Preocupo-me bastante. 

(C) Nós foi lá falar com eles. 

(D) Houveram muitos problemas. 

(E) Temos duas amigas incomum. 

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Amparo - SP – Concurso Público 01/2022                               INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO 

 

 

FONOAUDIOLOGIA                                                                                                                                     Página 5 de 16 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Aplicando um capital de R$ 560.000,00 no 

regime de juros simples, a uma taxa de 1,5% 

ao mês, durante dois anos e meio, o montante 

total será de: 

(A) R$ 1.290 000,00. 

(B) R$ 812.000,00. 

(C) R$ 550.000,00. 

(D) R$ 310.000,00. 

(E) R$ 252.000,00. 

 

QUESTÃO 12 

Antônio tem cinco netos, as respectivas idades 

dos mesmos estão apresentadas, abaixo. Então, 

a média, dessas idades, é: 

 

8  /  4  /  12  /  7  /  14 

 

(A) 12. 

(B) 11. 

(C) 10. 

(D) 9. 

(E) 8. 

 

QUESTÃO 13 

Uma caixa cúbica medindo 120cm de lado foi 

colocada em um aniversário, para as crianças 

colocarem os seus sapatos. Sendo assim, o 

volume da caixa é de: 

(A) 1.728 litros. 

(B) 17.280 litros. 

(C) 172.800 litros. 

(D) 1.728,000 litros. 

(E) 17.280,000 litros. 

 

 

QUESTÃO 14 

No closet de Bruna há 20 calças, 12 blusas, 9 

vestidos e 7 saias. A razão entre o número de 

blusas pelo número total de peças, é: 

(A) 5. 

(B) 1. 

(C) 0,05. 

(D) 0,25. 

(E) 1,25. 

QUESTÃO 15 

O Máximo Divisor Comum entre os números 

56 – 24 – 10, é: 

(A) 840. 

(B) 124. 

(C) 68. 

(D) 8. 

(E) 2. 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 16 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, alguns 

sistemas via Internet com informações sobre 

vacinação da população e internações de 

pacientes, por exemplo, ficaram indisponíveis, 

prejudicando análises, projeções e relatórios. 

Tal fato foi causado: 

 

A) por um ataque cibernético sofrido pelo 

Ministério da Saúde. 

B) pela invasão militar da Rússia à Ucrânia. 

C) pelas disputas eleitorais no Brasil e Estados 

Unidos. 

D) pela alta do preço do petróleo. 

E) pela falta de insumos para fabricação de 

medicamentos no comércio internacional. 
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QUESTÃO 17 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, os 

estados brasileiros da Bahia e Minas Gerais 

sofreram grandes prejuízos materiais e 

humanos por conta de fortes chuvas. Segundo 

meteorologistas, isso ocorreu por causa: 

 

A) de ataques cibernéticos a órgãos federais e 

estaduais de meteorologia, que impediram a 

previsão e alertas das chuvas. 

B) de terremotos ocorridos no Chile, cujos 

efeitos sísmicos foram sentidos em diversos 

pontos da América Latina. 

C) de fenômenos como o “La Ninã” e a “Zona 

de Convergência do Atlântico Sul”, que 

causam grandes impactos meteorológicos. 

D) de exercícios militares realizados pela 

Rússia em conjunto com a Venezuela, cujos 

testes com explosivos afetaram a atmosfera. 

E) da paralização de diversas indústrias 

siderúrgicas em Minas Gerais e Bahia, por 

conta da pandemia de Covid. 

QUESTÃO 18 

Em outubro de 2021, militares tomaram o 

poder na República do Sudão, prendendo 

autoridades governamentais e gerando 

protestos no país. Sobre o Sudão, é correto 

afirmar: 

 

A) O país faz fronteira terrestre com a Índia, 

Paquistão e China, com os quais está em 

constante ameaça de conflito bélico. 

B) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

C) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

D) O país está localizado na África e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

E) O país está localizado na África e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

QUESTÃO 19 

Em novembro de 2021, foram veiculadas 

notícias sobre controvérsias envolvendo a 

elaboração das questões da prova chamada 

“ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio”. 

Sobre tal prova, é correto afirmar:  

A) O exame é obrigatório a todo cidadão 

brasileiro, mesmo que este não tenha intenção 

de frequentar curso universitário. 

B) O exame é um dos meios de acesso a 

universidades no Brasil. 

C) Algumas questões que cairão na prova são 

publicadas antes do exame, para que a 

sociedade possa analisar a qualidade do 

conteúdo. 

D) O ENEM é uma alternativa ao serviço 

militar obrigatório. 

E) Cada estado da federação contribui com a 

elaboração de uma parte da prova, que são 

depois juntadas e sorteadas. 

QUESTÃO 20 

Em agosto de 2022, a Presidente da Câmara 

dos Representantes dos Estados Unidos da 

América, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, 

gerando fortes críticas por parte da China, bem 

como tensões internacionais. Sobre este 

assunto, é correto afirmar: 

(A) As tensões entre China e Taiwan são 

puramente simbólicas e culturais, resultantes 

de diferenças políticas de pouca importância. 

(B) A República Popular da China considera 

Taiwan - cujo nome oficial é República da 

China - uma província separatista, e não 

descarta o uso de força militar para controlá-la. 

(C) As críticas chinesas à visita de uma política 

de alto escalão dos EUA a Taiwan são apenas 

retórica vazia, resultantes mais da oposição da 

China aos Estados Unidos do que a qualquer 

problema com a ilha autônoma. 

(D) As tensões internacionais envolvendo 

China e Taiwan se devem unicamente a 

disputas comerciais, não havendo quaisquer 

riscos de conflitos militares. 

(E) As críticas chinesas a Taiwan se devem ao 

fato de a China ver como ameaça aos seus 

interesses o domínio taiwanês na tecnologia e 

produção de semicondutores. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21 

Um usuário acessa um site de Internet cujo 

endereço é https://www.legislation.gov.uk/ 

Sobre tal endereço, é correto afirmar: 

 

(A) O website está ligado a uma entidade 

governamental, mas não é possível afirmar a 

qual país está ligado. 

(B) O website está ligado a uma empresa 

comercial da Ucrânia. 

(C) O website está ligado a uma entidade 

governamental da Ucrânia. 

(D) O website está ligado a uma empresa 

comercial do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte. 

(E) O website está ligado a uma entidade 

governamental do Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte. 

 

QUESTÃO 22 

 

Acerca dos websites de busca na Internet, é 

correto afirmar: 

(A) O mecanismo de busca do Google é o 

único disponível, visto que eliminou todos os 

concorrentes nos últimos anos. 

(B) Embora o Google detenha o domínio do 

mercado, há buscadores concorrentes com 

significativo número de usuários. 

(C) Buscadores de Internet não possuem 

utilidade significativa, visto que o número de  

páginas é diminuto e pode ser facilmente 

decorado pelos usuários. 

(D) Buscadores de Internet tem poucas 

funções, limitando-se a encontrar arquivos de 

texto, e não imagens ou vídeos. 

(E) Os buscadores de Internet, inclusive o 

mecanismo do Google, estão caindo em desuso 

por conta dos smartphones e do Metaverso. 

 

 

 

QUESTÃO 23 

Um usuário deseja configurar seu computador 

com Windows 7 para que o conteúdo de 

arquivos, como os de imagem ou texto, possa 

ser visualizado sem que o arquivo precise ser 

aberto com um duplo clique do mouse ou com 

o pressionar da tecla Enter. Sobre isto, é 

correto afirmar: 

 

(A) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Alt+P, ou então clicando no botão 

“Mostrar o painel de visualização”. 

(B) O usuário poderá fazer isso usando a 

combinação de teclas Ctr+Alt+Del, ou então 

clicando no botão “Iniciar”. 

(C) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Ctrl+P, ou então clicando no botão 

“Exibir detalhes”. 

(D) O usuário só poderá fazer isso se os 

programas correspondentes às extensões de 

arquivo estiverem previamente abertos. 

(E) Não é possível visualizar o conteúdo de um 

arquivo sem que o mesmo seja aberto com um 

duplo clique do mouse ou com o pressionar da 

tecla Enter. 
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QUESTÃO 24 

Considere a imagem abaixo, de uma planilha do Microsoft Excel: 

 
 

Um usuário deseja configurar a planilha para que, caso o valor de vendas (célula A2) seja superior ao 

valor de compras (célula B2), a célula C3 exiba a palavra LUCRO. Adicionalmente, ele deseja que, 

caso o valor de compras (célula B2) seja superior ao de vendas (célula A2), a célula C3 exiba a palavra 

PREJUÍZO. Indique, dentre as opções abaixo, aquela que demonstra, corretamente, uma fórmula que 

poderia ser inserida na célula C3 para alcançar o objetivo desejado pelo usuário: 

 

 

(A) =PROCV(LUCRO/PREJUIZO:A2>B2) 

(B) =SE(B2>A2=”LUCRO”) 

(C) =SE(A2>B2;"LUCRO";"PREJUÍZO") 

(D) =SE(A2>B2;"PREJUÍZO";"LUCRO") 

(E) =SE(+=LUCRO;-=PREJUIZO) 

 

QUESTÃO 25 

Considere a imagem abaixo, de um menu do Microsoft Word: 

 

O botão indicado pelo quadrado e pela seta na imagem acima tem como função: 

 

(A) Apagar todo o texto da seção atual. 

(B) Apagar todo o texto da página atual. 

(C) Apagar todo o texto do documento. 

(D) Remover toda a formatação da seleção. 

(E) Remover todas as letras maiúsculas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

Referente as diretrizes pautadas, no código de ética do fonoaudiólogo, aponte VERDADEIRO ou 

FALSO e assinale a alternativa correta. Constituem princípios gerais éticos e bioéticos adotados pela 

Fonoaudiologia: 

I - Exercício da atividade buscando maximizar os benefícios e minimizar os danos aos clientes, à 

coletividade e ao ecossistema; 

II - Respeito à autonomia do cliente e, nas relações de trabalho, do profissional; 

III - O exercício da Fonoaudiologia por meio da Telefonoaudiologia, mediado por tecnologias da 

informação e comunicação, deve seguir os preceitos éticos deste Código; 

(A) I, II e III são VERDADEIROS. 

(B) I é FALSO e II e III são VERDADEIROS. 

(C) I é VERDADEIRO e II e III são FALSOS. 

(D) I e II são VERDADEIROS e III é FALSO. 

(E) I e III são VERDADEIROS e II é FALSO. 

 

QUESTÃO 27 

A Lei Nº 6.965, de 09 de dezembro de 1981: 

(A) Dispõe sobre a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil.  

(B) Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo e determina outras providências. 

(C) Instituição obrigatória do teste da orelhinha, nas maternidades públicas e particulares. 

(D) Regulamentação da intervenção fonoaudiológica nas maternidades particulares,  públicas e 

federais. 

(E) Regulamentação da atuação do fonoaudiólogo nas escolas. 

 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa cuja definição: é dado como um processo funcional e operacional de suma e 

fundamental importância em serviços de saúde, não só por abordar medidas de controle de infecções 

para proteção da equipe de assistência e usuários em saúde, mas por ter um papel essencial na 

promoção da consciência sanitária, sobre a importância da preservação do meio ambiente na 

manipulação e no descarte de resíduos comuns, perfurocortantes, biológicos, químicos, radioativos, 

na redução geral de riscos à saúde e acidentes ocupacionais. 

(A) Epidemiologia. 

(B) Higienização. 

(C) Desinfecção. 

(D) Biossegurança.  

(E) Esterização. 
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QUESTÃO 29 

Assinale a alternativa correta. É uma autarquia sob regime especial, criada pela Lei Nº 9782, de 26 

de janeiro de 1999. Está vinculada ao Ministério da Saúde e está presente em todo o território 

brasileiro com coordenações na fiscalização de produtos nacionais e importados em portos, 

aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. Atua, também, na esfera econômica, ao monitorar 

preços de remédios e participar da Câmara de Medicamentos (CMED). 

(A) Agência Nacional de Prevenção Epidemiológica (ANPE). 

(B) Agência Nacional de Estudos Epidemiológicos (ANEE). 

(C) Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANSS). 

(D) Epidemiologia Sanitária (ES). 

(E) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

QUESTÃO 30 

Para os profissionais de saúde, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho 

(ANAMT) são recomendadas as vacinas contra: 

(A) Influenza e Hepatite C. 

(B) Influenza, Hepatite D e COVID 19.  

(C) Influenza, Sarampo, Caxumba, Rubéola (Tríplice Viral), Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite 

A, Hepatite B, Varicela, Meningocócicas conjugadas e Meningocócica B e atualmente inclui-se a da 

COVID 19. 

(D) COVID 19 e Meningocócica. 

(E) Rubléola, Sarampo e Febre Amarela. 

QUESTÃO 31 

Assinale a alternativa que denomina qual é o processo que visa a destruir ou a eliminar todas as 

formas de vida microbiana presentes, por meio de processos físicos ou químicos 

(A) Detetização específica.  

(B) Esterilização. 

(C) Detetização em massa. 

(D) Higienização global. 

(E) Higienização terminal. 

QUESTÃO 32 

Este procedimento tem o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos fornecidos pelo ambiente 

de trabalho, de maneira coletiva prevenindo ou reduzindo os riscos dos profissionais ou qualquer 

terceiro que esteja transitando pelo ambiente de qualquer acidente ou agentes prejudiciais à saúde 

que, possivelmente, possa ocorrer transformando um local de trabalho mais seguro. 

(A) Medidas de Proteção Coletiva. 

(B) Medidas de Proteção Individual do profissional da saúde.  

(C) Medidas de Proteção Individual do paciente. 

(D)  Higienização. 

(E)  Esterilização. 
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QUESTÃO 33 

É definido como um movimento ocular involuntário, rápido, rítmico e oscilatório com pelo menos 

uma fase chamada de lenta. Cite a alternativa correta.  

(A) Nistagmo. 

(B) Epilepsia ocular.  

(C) Oscilopsia. 

(D) Arritmia ocular. 

(E) Distrofia do movimento ocular. 

QUESTÃO 34 

O que é Head Impulse Test? 

(A) Avalia a presença de cristais de carbonato de sódio, nos canais semicirculares posteriores, com a 

movimentação cefálica para direita e para a esquerda.   

(B) Também chamado de teste de Dix Hallpike, que por meio de movimentações corporais associados 

com a cabeça avalia os canais laterais por meio da presença de nistagmo ageotrópico.  

(C) Também chamado de teste de Dix Hallpike, que por meio de movimentações corporais associados 

com a cabeça avalia os canais laterais por meio da presença de nistagmo geotrópico.  

(D) Também chamado de Head holl supine Test, avalia os canais laterais com a presença de sintomas 

neurovegetativos como vômitos e dores de cabeça. 

(E) Também chamado de teste de impulso cefálico que avalia a função do reflexo vestíbulo ocular 

em alta frequência, ou seja, avalia a capacidade de manter a fixação visual em um alvo após a 

realização de movimentos com a cabeça rapidamente. 

QUESTÃO 35 

As provas calóricas, as quais fazem parte da bateria de testes da eletronistagmografia possuem qual 

(quais) função (funções)?  

(A) Avaliar canal posterior Direito.  

(B) Avaliação canal anterior Esquerdo. 

(C) Avaliação dos canais laterais/horizontais e da via aferente. 

(D) Avaliação do Sáculo. 

(E) Avaliação do Utrículo. 

QUESTÃO 36 

Cite as características que são importantes para o processo de (re) habilitação de pacientes 

laringectomizados. Indique VERDADEIRO ou FALSO e responda a alternativa correta. 

I- Personalidade do indivíduo e da percepção da sua imagem corporal alterada;  

II- Da condição física pós-operatória;  

III - Da rede de apoio disponível; 

IV – Dos conhecimentos, valores, crenças e apoio recebido inter-relacionam-se e fornecem uma 

estrutura para enfrentar as dificuldades que surgem; 

(A) I, II são VERDADEIRAS e III e IV são FALSAS.  

(B) I, II, III e IV são VERDADEIRAS. 

(C) I, II, III e IV são FALSAS. 
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(D) I e III são FALSAS e II e IV são VERDADEIRAS.  

(E) Somente a IV é VERDADEIRA. 

QUESTÃO 37 

Cite 03 consequências fisiológicas pós cirurgia de laringectomia total;  

(A) alteração da comunicação, alteração das atividades sociais e alteração da auto-estima. 

(B) alteração da imagem corporal, alteração da comunicação, alteração das atividades sociais. 

(C) alteração da via respiratória, traqueostomia permanente e afonia. 

(D)  aumento da atividade motora do ombro, braço e pescoço.  

(E) aumento da sensação do paladar, do olfato e paralisia facial. 

QUESTÃO 38 

A (Re) habilitação vocal do paciente laringectomizado há possibilidades no tratamento. Nos itens, 

abaixo, indique VERDADEIRO ou FALSO e assinale a alternativa correta. 

I – Emissão da voz esofágica (a menos onerosa e mais utilizada); 

II- Uso da laringe eletrônica, a construção cirúrgica de uma fístula tráqueo-faríngea para a inserção 

da prótese de Bloom-Singer; 

III -Voz bucal ou faríngea e a mímica labial;    

(A) I, II e III são FALSAS. 

(B) Somente a III é VERDADEIRA. 

(C) Somente a II é VERDADEIRA. 

(D) Somente a I é VERDADEIRA. 

(E) I, II e III são VERDADEIRAS. 

QUESTÃO 39 

Constitui-se em um transtorno específico nas operações envolvidas no reconhecimento das palavras, 

afetando a fluência leitora e comprometendo a compreensão da leitura em graus variados. Também 

estão prejudicadas as habilidades de escrita 

(A) Dislexia do Desenvolvimento. 

(B) Anomia. 

(C) Dislalia. 

(D) Distúrbio fonológico. 

(E) Bradilalia. 

QUESTÃO 40 

Estudos vem definindo-o pela dificuldade com os segmentos fonológicos e sua distribuição, bem 

como com os tipos de estruturas silábicas pertinentes a cada língua. Assinale a alternativa correta. 

(A)  Dislexia. 

(B) Transtorno Fonológico. 

(C) Apraxia. 

(D) Disgrafia. 
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(E) Disfonia. 

QUESTÃO 41 

Este quadro é decorrente da lesão do nervo vago ou de seus ramos, podendo levar a alterações das 

funções que requerem o fechamento glótico. 

(A) Paralisia de Prega Vocal. 

(B) Câncer de laringe. 

(C) Edema de Reinke.  

(D) Nódulo unilateral de Prega Vocal. 

(E) Fissura de Prega Vocal. 

QUESTÃO 42 

Referente ao teste que avalia o tempo máximo de fonação (TMF) é correto dizer que: 

(A) É um teste invasivo que se aplica somente em casos extremos, os quais, procedimentos não 

invasivos não são possíveis de serem aplicados.  

(B) É um teste aplicado, rotineiramente, em pacientes afásicos para avaliar a eficiência de linguagem 

e, frequentemente, utilizado em casos de afasia de Broca, cujos valores encontram-se diminuídos. 

(C) É um teste aplicado, rotineiramente, em pacientes afásicos para avaliar a eficiência de linguagem 

e, frequentemente, utilizado em casos de afasia de Wernick, cujo valores encontram-se aumentados. 

(D) É um teste aplicado, rotineiramente, em pacientes disfônicos para avaliar a eficiência glótica e, 

frequentemente, utilizado em casos de Paralisia de Prega Vocal, cujos valores encontram-se 

diminuídos. 

(E) É um teste aplicado, rotineiramente, em pacientes com acidente vascular cerebral (AVC) para 

avaliar a eficiência da respiração e, frequentemente, utilizado em casos de AVC isquêmico, cujo 

valores encontram-se aumentados. 

QUESTÃO 43 

Assinale quais são os fonemas fricativos: 

(A) Fonemas /d/, /t/, /b/, /p/. 

(B) Fonemas /m/,/n/,/nh/,/lh/. 

(C) Fonemas /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. 

(D) Fonemas /k/,/g/,/f/, /g/. 

(E) Fonemas /f/, /v/, /s/, /z/, / /, /Z/. 

QUESTÃO 44 

Os ______________são unidades sonoras abstratas que transmitem diferenças semânticas. Muitas 

vezes, a diferença de significados é marcada pela escolha de um(a) ___________ que se diferencia 

de outro(a) por um único traço distintivo, como é o caso de palavras que se opõem pelo traço de 

sonoridade. Assinale a alternativa que completa corretamente a questão. 

(A) Grafemas/ Grafema. 

(B) Grafemas/ Fonema. 

(C) Fonemas/Grafemas. 

(D) Fonemas/ Sílaba. 

(E) Fonemas/ Fonema. 
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QUESTÃO 45 

Como é nomeada (o) o ato complexo controlado pelo sistema nervoso central, é uma das funções 

mais importantes do Sistema Estomatognático. É um ato fisiológico, cuja finalidade é a de fragmentar 

o alimento em partículas menores preparando-os para serem engolidos e digeridos. 

(A) Deglutição. 

(B) Sucção. 

(C) Regurgitação. 

(D) Refluxo gastroesofágico. 

(E) Mastigação. 

QUESTÃO 46 

Este músculo possui fibras musculares que ao sofrerem contração projetam a mandíbula para cima 

promovendo o contato entre as arcadas dentárias. A eficiência da mastigação é garantida pela força 

exercida na contração desse músculo. 

(A) Orbicular dos lábios. 

(B) Língua. 

(C) Bucinador. 

(D) Articulação Têmporo-mandibular. 

(E) Masseter. 

QUESTÃO 47 

Destina-se ao estudo dos fenômenos bioelétricos que ocorrem, nas fibras musculares esqueléticas, 

durante o repouso, o esforço e a contração máxima. São colocados eletrodos sob a pele que recobre 

o músculo a ser avaliado, os quais captam a soma da atividade elétrica de todas as fibras musculares 

ativas. Caracteriza-se por ser um método não invasivo e de fácil execução. O registro permite observar 

o comportamento eletrofisiológico de diversos músculos em diferentes condições fisiológicas. 

(A) Eletromiografia de Superfície (EMGS). 

(B) Nasofibroscopia. 

(C) Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE). 

(D) Potencial Evocado Miogênico (VEMP). 

(E) P300. 

QUESTÃO 48 

As Emissões Otoacústicas podem ser classificadas em: 

(A)Espontâneas, Evocadas, Transitórias, Produto de Distorção e Estímulo-Frequência. 

(B)Provocadas, Estímulo Acústico e Replicabilidade de latência. 

(C)  Evocadas auditivas, potenciais de somação e de ação. 

(D) P5, P35 e P300.  

(E) Espontâneas das ondas I, III e V.  
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QUESTÃO 49 

Os potenciais evocados auditivos podem estar correlacionados com diversos tipos de deficiências 

auditivas. Cite as características associadas a alterações condutivas.  

A) latências absolutas de ondas I, II e V normais; latências interpicos normais; limiar eletrofisiológico 

elevado.  

(B) latência interpico I – V aumentada; se for de forma uniforme (I-III e III -V prolongadas) – indicam 

comprometimento difuso das vias auditivas no tronco encefálico.  

(C) aumento da latência absoluta de todas as ondas; latência interpico I-V normal; limiar 

eletrofisiológico moderadamente elevado. 

(D) limiares eletrofisiológicos dentro da normalidade sem aumento de latência absoluta. 

(E) diminuição da latência absoluta de todas as ondas; latência interpico I e II aumentada; limiar 

eletrofisiológico significativamente elevado.   

 

QUESTÃO 50 

A onda I do Potencial Evocado Auditivo do tronco encefálico, avalia: 

(A) A porção distal do nervo auditivo. 

(B) A porção proximal o nervo auditivo. 

(C) Os núcleos cocleares. 

(D) O complexo olivar superior. 

(E) O lemnisco lateral. 
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