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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,75) 

A Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos. Sobre a prática da Bioética, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
 
( 1 ) Código de Nuremberg (   ) Norteia a prática cotidiana de diferentes profissões, baseando-

se em princípios que definem direitos, deveres e 
responsabilidades. 

( 2 ) Código de Deontologia (   ) Estabelece que as pessoas que serão submetidas a uma 
pesquisa devem ser capazes de dar consentimento e devem 
exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção. 

( 3 ) Termo de assentimento (   ) Explicita os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 
participação na pesquisa, além dos benefícios esperados 
dessa participação, apresentando as providências e cautelas 
para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas. 

( 4 ) Termo de consentimento 
livre e esclarecido 

(   ) Elaborado em linguagem acessível para os menores ou para 
os legalmente incapazes, tem como objetivo explicitar a 
anuência deles em participar da pesquisa, sem prejuízo do 
consentimento de seus responsáveis legais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 3 4 2 
B) 2 1 4 3 
C) 2 4 3 1 
D) 3 2 1 4 
E) 4 3 2 1 

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, prevê 

A) a integração dos serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

B) a integração compulsória, em tempo de paz, dos serviços de saúde das Forças Armadas ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

C) a criação de Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 
ensino fundamental e superior. 

D) um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território estadual, abrangendo 
questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

E) a autonomia das ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), frente à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 03 (Peso 0,50) 

Para receberem os recursos de que trata o art. 3° da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 

A)  o Fundo de Saúde, o Plano de Saúde, a Renda per capta. 
B)  os Relatórios de Gestão, a Previdência Social, o Plano de Saúde. 
C)  o Fundo de Saúde, a Previdência Social, os Relatórios de Gestão. 
D)  o Conselho de Saúde, o Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão. 
E)  os Relatórios de Gestão, a Renda per capta, o Conselho de Saúde. 
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Questão 04 (Peso 0,75) 

A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) “[...] tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 
a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” 
(MTE, 2007, p.1).  

Sobre as medidas de proteção e segurança nos serviços de saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em caso de exposição acidental ou incidental, devem ser seguidas rigorosamente as medidas 
de proteção previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

(   ) Todo local onde exista possibilidade de exposição à agente biológico deve ter lavatório 
exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha 
descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

(   ) Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para outro 
posto de trabalho, que implique mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao 
médico coordenador ou responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 05 (Peso 0,75) 

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima à vida das 
pessoas. 

(   ) Considera o sujeito em sua diversidade e dimensão individual, buscando produzir um modelo de 
atenção fragmentada e sem vínculos. 

(   ) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 

(   ) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social. 

(   ) Tem como objetivo atender às demandas por serviços de saúde de menor complexidade, por 
isso não utiliza qualquer tipo de tecnologia para auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde que surgem com maior frequência em seu território. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F F V 
B) V V F V F 
C) V F V V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 06 (Peso 0,75) 

Com base nos conceitos de planejamento, monitoramento e avaliação de serviços e programas de 
saúde, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Planejamento (   ) Processo de identificação dos problemas e as prioridades de 
intervenção e estabelecimento das ações que podem solucionar os 
problemas e determinar quem são os responsáveis pela execução 
dessas ações 

(2) Monitoramento (   ) Processo sistemático e contínuo de acompanhamento dos 
indicadores e da execução das ações do programa visando à 
obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a 
tomada de decisão, bem como a identificação, solução e redução de 
problemas e a correção de rumos. 

(3) Avaliação de 
Programa 

(   ) Conjunto de procedimentos, segundo métodos convenientes, que 
visa à consecução de determinado propósito. Consiste em decidir 
com antecedência o que é necessário fazer para mudar condições 
que são insatisfatórias no presente e evitar que as condições que 
são satisfatórias se deteriorem no futuro. 

  (   ) Apreciação do desempenho por meio de coleta e análise 
sistemáticas de informações sobre características, processos e 
impactos de um programa, com base em critérios de eficiência, 
eficácia e efetividade, de forma a gerar recomendações para 
aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 3 
B) 1 2 1 3 
C) 2 3 2 1 
D) 2 3 1 2 
E) 3 2 1 2 

Questão 07 (Peso 0,75) 

Avedis Donabedian é reconhecido pelos profissionais de saúde envolvidos com a garantia de qualidade 
em saúde como uma autoridade em todos os aspectos dessa linha de estudo, principalmente nas 
questões teóricas e práticas de monitoração e avaliação de qualidade. Desenvolveu estudos e trabalhos 
na área de qualidade na prestação de saúde e de saúde pública. Estudou epidemiologia e administração 
de serviços de saúde em Harvard e apresentou a trilogia da qualidade baseada em sete pilares: eficácia, 
eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade de custos. 

Sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem 
benefício à população.  

(   ) A eficiência inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a 
mais eficiente é a de menor custo. 

(   ) A eficácia diz respeito a resultados, a produtos decorrentes de uma atividade. Trata-se da 
escolha da solução certa para determinado problema ou necessidade.  

(   ) A eficácia é mais abrangente que a efetividade, na medida em que esta indica se o objetivo foi 
atingido, enquanto a eficácia mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população 
visada. 

(   ) A eficiência é uma medida normativa do alcance dos resultados. A eficiência está voltada para a 
melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os 
recursos sejam aplicados da forma mais racional possível. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V F V F V 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 08 (Peso 0,50) 

A avaliação da qualidade em serviços de saúde deve contemplar, segundo Donabedian (1980), três 
componentes fundamentais: 

A) estrutura, processo e resultado. 
B) processo, resultado e equidade. 
C) estrutura, resultado e mensuração. 
D) estrutura, processo e oportunidade de acesso. 
E) efetividade, oportunidade de acesso e estrutura.  

Questão 09 (Peso 0,50) 

A aprovação unânime das diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão 
no Conselho Nacional de Saúde (CNS) demonstra que o país está diante de um novo marco para o 
setor. “[...]. Os ‘termos de compromisso de gestão’, que deverão ser aprovados nos respectivos 
conselhos de saúde, vão implicar a qualificação dos processos de planejamento, programação e 
avaliação das políticas de saúde. 
[...] Além de atuar no acompanhamento da execução dos termos de compromisso, a ação dos conselhos 
de saúde será fundamental no processo de implantação dos Pactos pela Saúde em todo o país. Os 
conselheiros - voz ativa do controle social na saúde - precisam estar atentos e cobrar, em nome da 
população brasileira, que os gestores locais firmem o quanto antes os respectivos termos de 
compromisso de gestão. [...]. (CNS, 2015) 

Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/webpacto/materias/materia01.htm>. Acesso em: 18, 
dez. 2015. (Adaptado) 

Sobre os aspectos normativos e organizacionais do SUS propostos pelo Pacto pela Saúde, é correto 
afirmar que 

A) os conselhos de saúde continuam sem o poder de decisão e deliberação, mesmo com a 
aprovação do pacto pela saúde. 

B) os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde reiterados foram: regionalização, 
financiamento, centralização, programação pactuada e integrada, participação e controle social 
com a aprovação do pacto pela saúde. 

C) a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, 
regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos, cabem às secretarias de saúde, 
dentre as premissas da descentralização estabelecidas nas diretrizes para a gestão do SUS. 

D) o Pacto pela Saúde, de fato, traz inúmeros benefícios para a organização e o melhor 
gerenciamento do sistema de saúde brasileiro, em todos os seus aspectos; entretanto, esse pacto 
foi aprovado pelo conselho nacional de saúde sem ser avaliado pela comissão intergestores 
tripartite. 

E) as ações prioritárias a serem pactuadas entre estados/regiões/municípios no Pacto pela Vida são: 
saúde do idoso; controle do câncer de colo do útero e de mama; redução da mortalidade materna 
e infantil; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; 
promoção da saúde; e fortalecimento da atenção básica. 

Questão 10 (Peso 0,50) 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, nos artigos que tratam da SAÚDE, as instituições 
privadas podem participar do Sistema Único de Saúde de forma _______________, mediante contrato 
de direito _______________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) direta / público 
B) direta / privado 
C) indireta / privado 
D) complementar / público 
E) complementar / privado 
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Questão 11 (Peso 0,75) 

Quando transcorridos mais de 20 anos de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, 
o Governo Federal aprovou o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

Sobre a organização do SUS e o planejamento da saúde, de acordo com o decreto nº 7.508/2011, é 
correto afirmar que 

A) o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível federal ao local. 
B) o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela rede 

hospitalar e ambulatorial especializada. 
C) as instituições das Regiões de Saúde não precisam mais observar o cronograma pactuado nas 

Comissões Intergestores dos entes federativos. 
D) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior 

complexidade e densidade tecnológica, passaram a ser “porta de entrada” principal do sistema de 
saúde municipal. 

E) o contrato organizativo da ação pública da saúde fica instituído, permitindo se firmar acordo de 
colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à 
saúde. 

Questão 12 (Peso 0,75) 

Sobre as competências do Governo Federal, Estados, Municípios e do Distrito Federal, nos seus 
respectivos âmbitos, na área de vigilância em saúde ambiental, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Compete ao Governo Federal coordenar as ações de monitoramento dos fatores não biológicos 
que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Municípios coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Estados coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Governos dos Estados da federação coordenar as ações de monitoramento dos 
fatores não biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 13 (Peso 0,75) 

Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica instituído no Brasil em 1975, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A vigilância epidemiológica foi desenvolvida a partir da necessidade de se controlar as doenças 
transmissíveis. 

(   ) O marco regulatório que norteia as ações de vigilância epidemiológica é o Código Sanitário 
Brasileiro, surgidos desde 1851. 

(   ) O modelo de atuação da Vigilância Epidemiológica vem sendo modificado para atender às 
necessidades dos sistemas locais de saúde. 

(   ) A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade 
sanitária, tendo validade apenas quando for feita pelo profissional de saúde, chama-se 
notificação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V V 
B) V V V F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Questão 14 (Peso 0,75) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o 
referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, 
no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela 
formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando articular suas ações com as demais redes de 
proteção social, com ampla participação e controle social” (BRASIL, 2014, p.1). 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html. Acesso em: 25, dez. 2015. 

Um dos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde instituída pelo Ministério da Saúde é 

A) valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. 
B) implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e ambulatorial 

especializada. 
C) implantar e implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e 

ambulatorial especializada. 
D) valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 

desenvolvimento das ações de promoção e prevenção da saúde. 
E) ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática, 

incentivando expressivamente novas formas de parceria público-privada. 

Questão 15 (Peso 0,75) 

_____________________ é o “sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos 
para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas que 
garantam a proteção e a promoção da saúde da população”. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Vigisanitária 
B) Vigi-adverso 
C) Tecnovigilância 
D) Farmacocinética 
E) Farmacodinâmica 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,75) 

A orelha média compreende a cavidade timpânica e contém a cadeia ossicular. Esta une meios de 
diferentes densidades e realiza a transmissão adequada das vibrações aéreas aos líquidos 
labirínticos, através dos sistemas mecânicos de amplificação denominados ____________________. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é 

A) efeito de área, efeito de alavanca e força catenária 
B) efeito de área, efeito de alavanca e efeito de somação 
C) efeito de área, mecanismo hidráulico e força catenária 
D) efeito de superfície, efeito de alavanca e efeito de somação 
E) efeito de superfície, mecanismo hidráulico e força catenária 

Questão 17 (Peso 0,50) 

Do ponto de vista do processamento cerebral da linguagem, é correto afirmar que  

A) os processamentos sintático e semântico ocorrem separadamente no córtex. 
B) o processamento semântico depende da ativação de áreas cerebrais, exclusivamente, posteriores. 
C) os processamentos sintático e semântico envolvem a ativação isolada de regiões específicas do 

córtex. 
D) a sintaxe depende de regiões cerebrais anteriores e essas regiões não participam do processo de 

compreensão verbal. 
E) a região frontal inferior esquerda não tem função, exclusivamente, expressiva; envolve, também, a 

compreensão de estrutura de sentença com sintaxe complexa. 
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Questão 18 (Peso 1,00) 

Leia o texto e analise a figura 1. 

“[...] os limiares logoaudiométricos podem ser anotados em um gráfico onde as abscissas 
representem as intensidades (0 a 100 dB) e as ordenadas expressem as porcentagens de palavras 
discriminadas (0 a 100%). As curvas de articulação ou de inteligibilidade caracterizam-se por 
apresentar um limiar de detecção de voz, um limiar de recepção de fala e um limiar correspondente a 
um máximo de discriminação. Tais curvas podem ser interpretadas quando comparadas com as de 
indivíduos sem problemas auditivo, que assumem a forma de um S itálico.” (FROTA, 1998, p. 65). 

 
Figura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Frota, S(Org.). Fundamentos em Fonoaudiologia: Audiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998, p. 66 

Diante do exposto e considerando a figura 1 apresentada acima, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A curva tipo B é característica de indivíduos com perdas auditivas condutivas, isto é, assemelha-
se à observada em indivíduos com audição normal, mas deslocada para maiores intensidades. 

(   ) A curva do tipo D é observada em indivíduos com afecção retrococlear e é caracterizada por 
porcentagens de acertos cada vez menores em intensidades acima da discriminação máxima. 

(   ) A curva tipo C, também denominada curva em rollover, é observada em indivíduos com perdas 
auditivas cocleares, nas quais, mesmo em intensidades mais elevadas, a discriminação máxima 
pode ser baixa. 

(   ) A curva A corresponde aos achados em indivíduos com audição normal, nos quais o maior índice 
de reconhecimento de fala é obtido numa intensidade de 40 dB acima da média tritonal de 500, 
1.000 e 2.000 Hz. Ainda nestes indivíduos, observa-se que com maiores intensidades o índice de 
acertos continua em 100% e somente em intensidades acima de 100 dB verifica-se a saturação 
da curva, ou seja, o número de acertos diminui em virtude da distorção da voz. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 19 (Peso 0,75) 

O sistema estomatognático é a unidade nervosa, anatômica e fisiológica, integrada e coordenada, 
constituída por estruturas esqueléticas, ___________, musculares, nervosas, ___________ e 
dentais, cuja organização se dá ao redor das ____________ e ____________ com a finalidade de 
efetuar as funções ________ e sensoriais somáticas.  

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é: 

A) angiológicas / olfativas / glândulas / sistemas / motoras 
B) vocais / angiológicas / articulações / sistemas / motoras 
C) olfativas / glandulares / articulações / sistemas / motoras 
D) angiológicas / glandulares / articulações / sistemas / motoras 
E) angiológicas / olfativas / estruturas nucleares / sistemas / alimentares 
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Questão 20 (Peso 0,75) 

Considerando os diferentes testes comportamentais utilizados para a avaliação do processamento 
auditivo e as habilidades auditivas envolvidas, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Gaps in noise (GIN) (   ) Fechamento 
(2) Teste de fala filtrada (   ) Resolução temporal 
(3) Teste dicótico de dissílabos alternados (SSW) (   ) Figura-fundo para sons verbais 
(4) Teste de inteligibilidade de sentenças sintéticas 

com mensagem competitiva ipsilateral (SSI com 
MCI) 

(   ) 
(   ) 

Figura-fundo/integração binaural 
Figura-fundo/separação binaural 

 

(5) Teste de inteligibilidade de sentenças sintéticas 
com mensagem competitiva contralateral (SSI 
com MCC) 

  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 4 5 2 3 
B) 2 1 4 3 5 
C) 2 1 4 5 3 
D) 3 5 2 4 1 
E) 5 1 4 3 2 

Questão 21 (Peso 0,75) 

As desordens do processamento auditivo central podem ser classificadas quanto ao grau e ao tipo, 
de acordo com o índice e a tendência de erros observados nos diferentes testes, respectivamente. 
Pereira (1996) propôs três formas de categorização das desordens do processamento auditivo 
central. Na primeira, denominada _______________, verifica-se uma inabilidade para atribuir 
significado à informação sensorial auditiva relativa à análise do sistema fonêmico da linguagem. A 
segunda, _______________, caracteriza-se por uma inabilidade para integrar as informações 
sensoriais auditivas, bem como associá-las com outras informações sensoriais. Na terceira, 
_______________, identifica-se uma inabilidade de representar eventos sonoros no tempo. 
Adicionalmente, a autora sugere terapia específica para cada tipo de desordem do processamento 
auditivo central. Para a desordem do tipo _______________, deve-se enfatizar o treino das 
habilidades auditivas de consciência fonológica. Já para a desordem do tipo _______________, o 
processo terapêutico deve propiciar o treino da memória de sons em sequência, e na desordem do 
tipo _______________, a terapia deve enfatizar o treino da compreensão de linguagem no ruído.  

 
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) organização / decodificação / codificação / organização / decodificação / codificação 
B) decodificação / organização / codificação / codificação / decodificação / organização 
C) decodificação / codificação / organização / organização / codificação / decodificação 
D) codificação / decodificação / organização / codificação / decodificação / organização 
E) decodificação / codificação / organização / decodificação / organização / codificação 

Questão 22 (Peso 0,75) 

Sobre as emissões otoacústicas evocadas, é correto afirmar que 

A) a presença de tubo de ventilação não impede a pesquisa das emissões otoacústicas evocadas, 
sendo possível realizar o seu registro. 

B) a ausência das emissões otoacústicas evocadas confirma alteração na estrutura e funcionalidade 
das células ciliadas externas da cóclea. 

C) as emissões otoacústicas evocadas são sons gerados pela atividade micromecânica não linear 
das células ciliadas internas da cóclea e registrados no conduto auditivo externo. 

D) a triagem auditiva neonatal com emissões otoacústicas deve ser realizada logo após o 
nascimento, com o intuito de identificar, precocemente, aqueles bebês que podem apresentar 
alguma alteração auditiva. 

E) as emissões otoacústicas transientes são geradas em indivíduos com limiares auditivos até 45 a 
55 dBNA, enquanto que as emissões otoacústicas por produto de distorção podem ser registradas 
em indivíduos com limiares até 30 dBNA. 

 



Processo Seletivo Unificado para Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde 
Edital nº 002/2015 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde com Graduação em Fonoaudiologia 
(Códigos 009, 010 e 011)  

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 9

 

Questão 23 (Peso 0,50) 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) constitui uma problemática atual e relevante nos diferentes 
níveis de atenção em saúde. As sequelas decorrentes de TCE podem ser diversas; dentre elas, 
encontram-se prejuízos cognitivos e linguísticos. A evolução do quadro clínico é classificada em três 
fases: aguda (primeiros sete dias de evolução), subaguda (entre 2 e 16 semanas) e crônica (após as 
primeiras 16 semanas do trauma).  

A reabilitação fonoaudiológica para a linguagem deve ser iniciada 

A) a partir do momento em que o paciente apresentar estabilidade clínica. 
B) a partir do momento da internação, independentemente da condição clínica apresentada.  
C) obrigatoriamente na fase crônica, pois a estabilidade familiar já permite melhor cuidado ao 

paciente. 
D) somente após a terceira semana do trauma, pois antes disso os pacientes tendem a apresentar 

confusão mental. 
E) obrigatoriamente na fase aguda, pois quanto mais precoce for a intervenção, melhor o prognóstico 

de evolução do quadro de linguagem. 

Questão 24 (Peso 0,50) 

Antônio tem 65 anos e foi encaminhado ao serviço de fonoaudiologia pela equipe de neurologia da 
mesma instituição. A queixa apresentada foi de “dificuldade de fala”. O levantamento da história 
clínica traz como dado que as queixas a respeito da fala são mais fortemente declaradas por 
familiares. Antônio não aparenta ter consciência dessa dificuldade. Ao proceder à avaliação de 
linguagem, o fonoaudiólogo observou as seguintes características de fala: taxa de elocução 
aumentada, imprecisão articulatória, monotonia, rupturas no fluxo de fala acompanhada de 
hesitações, dificuldades na organização e controle do discurso. Não havia sinais de alteração da 
compreensão verbal.  

A hipótese diagnóstica nesse caso é 

A) disartria.  
B) gagueira. 
C) taquifemia. 
D) apraxia de fala. 
E) disfluência neurológica. 

Questão 25 (Peso 0,50) 

Ausência ou interrupção de rugas na testa no lado paralisado, olho mais alargado e/ou pálpebra 
inferior caída do lado afetado, rima nasolabial apagada ou ausente do lado afetado, queda da 
comissura labial do lado afetado e filtro labial desviado para o lado não afetado são características 
observadas na condição de repouso em pacientes com paralisia facial periférica na fase 

A) flácida. 
B) de sequelas.  
C) de sincinesias. 
D) de reinervação. 
E) após reinervação. 

Questão 26 (Peso 0,75) 

A análise acústica da voz representa uma importante ferramenta para a avaliação e 
acompanhamento terapêutico dos distúrbios relacionados à voz e é centrada na análise de medidas 
de curto e de longo termo. Entre as medidas de curto termo, temos o Jitter e o Shimmer, que se 
relacionam, respectivamente, ao valor de 

A) perturbação da frequência ciclo a ciclo e valor de tempo máximo de fonação. 
B) tempo máximo de fonação e valor de perturbação da frequência ciclo a ciclo. 
C) tempo máximo de fonação e valor de perturbação da intensidade ciclo a ciclo. 
D) perturbação da intensidade ciclo a ciclo e valor de perturbação da frequência ciclo a ciclo. 
E) perturbação da frequência ciclo a ciclo e valor de perturbação da intensidade ciclo a ciclo. 
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Questão 27 (Peso 1,00) 

A avaliação fonoaudiológica de crianças com encefalopatia crônica deve incluir um olhar cuidadoso 
sobre a linguagem, fala e deglutição. Com relação à alimentação, é correto afirmar que a avaliação 
clínica da disfagia orofaríngea infantil deve envolver o exame das estruturas orofaciais, ausculta 
cervical, qualidade vocal e avaliação da deglutição de saliva e da dinâmica da deglutição com 
alimento.  

Em casos de bebês com menos de seis meses, a sucção-deglutição de líquido fino não envolve a 
observação da elevação laríngea e do tempo de trânsito oral  
 

PORQUE 
 

a elevação e anteriorização da laringe nessa idade leva a uma impossibilidade de se observar a 
hipofaringe, e o trânsito oral tende a ser muito lento.  

 
Sobre essas duas asserções, é correto afirmar que 

A) as duas asserções são falsas.  
B) a primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. 
C) a primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. 
D) as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da 

primeira. 
E) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 

Questão 28 (Peso 1,00) 

A intervenção fonoaudiológica nos distúrbios de fala apresentados pelos portadores de fissura 
palatina e/ou de disfunção velofaríngea deve ser específica para o tipo de distúrbio apresentado: 
obrigatório ou compensatório 

PORQUE 

no distúrbio compensatório os erros são decorrentes do defeito anatômico, enquanto que no distúrbio 
obrigatório os erros estão associados ao defeito anatômico, mas não são diretamente decorrentes 
destes.  

Sobre essas duas asserções, é correto afirmar que 

A) as duas asserções são falsas.  
B) a primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. 
C) a primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. 
D) as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da 

primeira. 
E) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 

Questão 29 (Peso 0,75) 

Sobre o planejamento terapêutico adequado ao tratamento fonoaudiológico de pacientes dispráxicos, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O tratamento nesses casos deve ser intensivo. 
(   ) O tempo de tratamento é curto, pois o prognóstico é favorável.  
(   ) As variáveis fonológicas que interferem na fala do paciente devem ser avaliadas. 
(   ) As estratégias terapêuticas devem ser flexíveis e criativas, sendo sempre inovadoras a cada 

sessão. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Questão 30 (Peso 0,75) 

A disfagia orofaríngea apresenta alta incidência em pessoas com doenças neurológicas. É uma das 
causas de complicações pulmonares, desidratação e desnutrição, implicando grande impacto 
econômico e manutenção da qualidade de vida. Sobre os instrumentos de rastreio e avaliação clínica 
da disfagia orofaríngea neurogênica, é correto afirmar que 

A) o fonoaudiólogo é o único profissional que pode aplicar testes de rastreio para a disfagia 
neurogênica. 

B) os instrumentos de rastreio, de maneira geral, preconizam o uso de alimento pastoso no 
procedimento. 

C) a maioria dos indivíduos que passam em testes de rastreio, realizados com água, podem ser 
aspiradores silentes. 

D) a maioria dos instrumentos de rastreio e avaliação clínica permitem de investigar toda a 
biomecânica da deglutição. 

E) o meio pelo qual se alcança o diagnóstico da doença, contribuindo de maneira importante para as 
decisões terapêuticas, chama-se rastreamento. 

Questão 31 (Peso 0,75) 

Considerando a idade de desaparecimento de reflexos infantis orais presentes ao nascimento a 
termo, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Suckling (   ) persiste 
(2) Mordida fásica (   ) 3 a 6 meses 
(3) Língua protusa (   ) 4 a 6 meses 
(4) Reflexo de Gag (   ) 6 a 9 meses 
(5) Reflexo de busca (   ) 6 a 12 meses 
(6) Língua transversa (   ) 9 a 12 meses 

A assertiva que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4 3 2 5 1 6 
B) 6 3 2 5 4 1 
C) 5 2 3 6 1 4 
D) 4 2 3 5 1 6 
E) 4 5 3 6 1 2 

Questão 32 (Peso 1,00) 

“Tradicionalmente, as disfonias são caracterizadas como alterações de qualidade, frequência ou 
intensidade da voz quanto à idade, ao gênero ou a expectativas culturais” (BELHAU; GAMA; CIELO, 
2014, p. 127). Sobre a classificação dessas alterações, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As disfonias organofuncionais são representadas por lesões de laringe como, por exemplo, os 
cistos saculares. 

(   ) As disfonias orgânicas não apresentam relação com o uso da voz e podem ser causadas por 
uma série de processos. 

(   ) Os nódulos vocais, pólipos, edema de Reinke, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias 
estão relacionados às disfonias organofuncionais. 

(   ) As disfonias funcionais são classificadas em primárias, secundárias e terciárias. Nas 
primárias, a alteração vocal ocorre por uso incorreto da voz, nas secundárias por 
inadaptações vocais e nas terciárias por alterações psicogênicas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 33 (Peso 1,00) 

“A terapia fonoaudiológica no tratamento visa a melhor voz possível, com o mínimo de esforço e 
máximo rendimento, o que nem sempre significa voz normal. O mais importante para o sucesso da 
terapia é a boa higiene da voz e a mudança do comportamento vocal” (PINHO, 2004, p. 50).  

Considerando as orientações e cuidados para uma voz mais saudável, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A alimentação deve ser saudável e regular, ajudando a prevenir o refluxo gastroesofágico, o 
qual é prejudicial à laringe e às pregas vocais. 

(   ) O consumo de achocolatados e derivados do leite deve ser evitado, principalmente antes da 
utilização profissional da voz, pois eles aumentam a produção de secreção no trato vocal e 
dificultam a emissão.  

(   ) O hábito de gritar ou falar, frequentemente, em forte intensidade, deve ser evitado, pois 
aumenta a resistência glótica e favorece o desenvolvimento de lesão de massa, além de 
aumentar a fadiga vocal. 

(   ) O uso de balas, pastilhas fortes ou sprays é recomendado para aliviar a sensação de irritação e 
prurido, evitando assim o pigarro, pois este provoca um forte atrito das pregas vocais irritando-
as mais ainda. 

(   ) A ingestão de água aumenta a hidratação laríngea e facilita a emissão. Não é necessário 
preocupar-se com a temperatura do líquido consumido, mas sim com a quantidade deste, 
principalmente antes do uso profissional da voz. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é:  

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

Questão 34 (Peso 0,50) 

Behlau, no ano de 2012, propôs a classificação brasileira das abordagens terapêuticas para o 
tratamento fonoaudiológico das disfonias (BEHLAU; GAMA; CIELO, 2014). Esta classificação 
apresentou sete diferentes categorias de abordagem, as quais foram relacionadas com as principais 
técnicas ou sequências de exercícios. A categoria de abordagem que se baseia na necessidade de 
ajuste muscular laríngeo para uma produção vocal suficientemente equilibrada e que favoreça o uso 
continuado da voz sem sinais e sintomas de fadiga vocal é o método 

A) de fala. 
B) de ativação vocal. 
C) dos sons facilitadores. 
D) de competência glótica. 
E) dos órgãos fonoarticulatórios. 

Questão 35 (Peso 0,75) 

Considerando o desenvolvimento embrionário da laringe, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os rudimentos da laringe aparecem na extremidade cefálica do tubo laringotraqueal. 
(   ) Os tecidos que limitam os ventrículos laríngeos dão origem às pregas vocais e vestibulares. 
(   ) Os rudimentos da laringe aparecem em torno da oitava semana do desenvolvimento 

embrionário. 
(   ) O tubo laringotraqueal é revestido por mesododerma e, a partir dele, desenvolve-se todo o 

revestimento epitelial do sistema respiratório. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V V 
C) V V V F 
D) F F V V 
E) F V V F 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00) 

Sobre o uso do mascaramento na avaliação audiológica básica, é correto afirmar que 

A) o ruído de banda estreita ou narrow band é o mais indicado para o mascaramento nos testes de 
fala. 

B) o supermascaramento é o fenômeno que ocorre quando o ruído mascarador é apresentado na 
orelha testada em intensidade suficientemente forte para interferir na resposta da orelha não 
testada. 

C) ao se testar a via aérea, deve-se mascarar a orelha melhor quando houver uma diferença menor 
ou igual a 40 dB entre a resposta obtida na orelha pior e o limiar da via óssea da orelha melhor 
numa mesma frequência. 

D) os limiares tonais de via óssea devem sempre ser retestados com o uso de mascaramento na 
orelha não testada, pois a atenuação interaural por via óssea é, praticamente, nula, exceto quando 
os limiares de via óssea estiverem acoplados aos limiares tonais de via aérea ou quando os 
limiares ósseos da orelha não testada forem piores que os da orelha testada. 

E) o mascaramento deve ser utilizado na determinação do Limiar de Reconhecimento de Fala, do 
Índice de Reconhecimento de Fala e do Limiar de Detecção da Fala sempre que a diferença entre 
o nível de apresentação dos estímulos na orelha testada e a média dos limiares tonais por via 
aérea nas frequências de 500, 1000 e 2000Hz for igual ou superior a 45 dB.   

Questão 37 (Peso 1,00) 

Considerando os tipos de curvas timpanométricas e suas características, numere a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

( 1 ) Tipo A (   ) Curva com duplo pico de máxima admitância. 
( 2 ) Tipo B (   ) Curva plana caracterizada por ausência de pico de máxima admitância. 
( 3 ) Tipo C (   ) Curva aberta presente em condições de diminuição de rigidez do 

sistema. 
( 4 ) Tipo D (   ) Curva caracterizada por pico de máxima admitância deslocado para 

pressão negativa compatível com disfunção tubária. 
( 5 ) Tipo As (   ) Curva normal caracterizada por um pico de máxima admitância à baixa 

pressão do meato acústico externo (-110 a +50daPA). 
( 6 ) Tipo Ad (   ) Curva caracterizada por um pico de máxima admitância à baixa pressão, 

mas com amplitude reduzida sugerindo aumento da rigidez do sistema. 

A assertiva que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 4 2 6 3 1 5 
B) 4 5 6 3 1 2 
C) 4 6 2 1 3 5 
D) 6 4 5 1 2 3 
E) 6 5 4 3 1 2 

Questão 38 (Peso 1,00) 

Considerando o impacto da traqueostomia nas disfagias orofaríngeas mecânicas, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em pacientes com tumor de cabeça e pescoço, há evidência científica de disfagia apenas pelo uso 
da cânula traqueal. 

(   ) Na rotina clínica, evidencia-se o impacto da traqueostomia na deglutição no período imediato e 
recente ao procedimento. 

(   ) Na alteração da deglutição pós-traqueostomia, podem estar envolvidas as tentativas malsucedidas 
de intubação orotraqueal. 

(   ) Na avaliação do desencadeamento da disfagia, o motivo que determinou a realização da 
traqueostomia não deve ser considerado. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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



Processo Seletivo Unificado para Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde 
Edital nº 002/2015 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde com Graduação em Fonoaudiologia 
(Códigos 009, 010 e 011)  

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 14 

 

Questão 39 (Peso 1,00) 

Considerando as condutas que podem minimizar o impacto da traqueostomia nas funções de 
deglutição, respiração e fala, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A válvula de fala é indicada quando a manutenção do uso de cuff desinsuflado é necessária. 
(   ) A aspiração da traqueia através da cânula de traqueostomia não auxilia na manutenção de 

uma adequada ventilação da via aérea. 
(   ) A incisão horizontal na realização da traqueostomia é importante para evitar a fixação da 

traqueia à pele do pescoço anterior. 
(   ) A diminuição do calibre da cânula auxilia na normalização do fluxo aéreo, se o paciente 

apresenta boas condições respiratórias. 
(   ) Uma abordagem integrada dos mecanismos da respiração, deglutição e fonação é importante 

para minimizar os impactos da traqueostomia. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 40 (Peso 1,00) 

Nos casos de laringectomias horizontais supraglóticas, é correto afirmar que 

A) o treino vocal é indicado e deve incluir técnicas de coaptação glótica. 
B) a intervenção fonoaudiológica é dispensável, pois a glote está preservada. 
C) o treino vocal é importante para superar a instabilidade vibratória comuns nesses casos.  
D) a intervenção fonoaudiológica não deve incidir sobre a mecânica da deglutição, pois esta está 

preservada. 
E) a intervenção visando o aprimoramento da qualidade vocal é rara, mas pode haver uma alteração 

na ressonância. 

Questão 41 (Peso 1,00) 

A terapia nutricional enteral associada ao treino de via oral assistido pode ser a linha condutora de 
um programa de reabilitação proposto para sujeitos acometidos por disfagia orofaríngea. A eficácia da 
proposta terapêutica fonoaudiológica, no entanto, deve ser medida por critérios ligados 
exclusivamente à minimização das complicações broncopulmonares 

 
PORQUE 

 
como o tratamento da disfagia orofaríngea depende da integração da equipe multidisciplinar, 
aspectos como estado nutricional, hidratação e função social da alimentação ficam aos cuidados de 
profissionais como o nutricionista e o psicólogo.  

Sobre essas duas asserções, é correto afirmar que 

A) as duas asserções são falsas.  
B) a primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. 
C) a primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. 
D) as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da 

primeira. 
E) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 
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Questão 42 (Peso 1,00) 

A Sra. Maria encontra-se hospitalizada após queda durante o banho. A paciente tem 80 anos de 
idade, vive com sua irmã um ano mais nova e apresenta histórico de fragilidade, incontinência urinária 
e perda de peso. A equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional foi chamada. A paciente apresentou 
Índice de Massa Corpórea (IMC) de 22kg/m2

, medida da panturrilha 30 cm, força de preensão palmar 
20 kg e alterações dietéticas e bioquímicas leves. A avaliação clínica fonoaudiológica foi realizada e 
apontou sinais de dificuldades na fase faríngea da deglutição com possível penetração laríngea. 

Sobre os dados clínicos nutricionais mais preliminares de D. Maria, é correto afirmar que 

A) os dados apontam deficiência nutricional e a avaliação diagnóstica da deglutição não sugere 
necessidade de avaliações complementares, apenas orientação quanto ao processo de 
alimentação. 

B) a paciente se encontra com estado nutricional adequado para a idade, e não é preciso aprofundar 
a avaliação diagnóstica da deglutição, sendo indicada a manutenção de alimentação exclusiva por 
via oral. 

C) o risco de deficiência nutricional existe, mas a presença de penetração laríngea é comum em 
idosos e não é preciso complementar a avaliação da dinâmica da deglutição, pois não há risco de 
complicação pulmonar. 

D) a paciente encontra-se no limite dos valores de referência para deficiência nutricional e a 
avaliação diagnóstica da deglutição realizada é suficiente para concluir que não há risco de 
aspiração broncopulmonar. 

E) a paciente encontra-se no limite dos valores de referência para deficiência nutricional e a 
avaliação da deglutição deve ser aprofundada para que o risco de broncoaspiração seja 
descartado, bem como dificuldades na fase esofágica da deglutição sejam excluídas. 

Questão 43 (Peso 1,00) 

Considerando a atuação fonoaudiológica nas laringectomias totais, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A secção da musculatura cricofaríngea é recomendada em casos de laringectomia total. 
(   ) A presbifagia é um dos fatores que pode interferir na deglutição do laringectomizado total. 
(   ) A maior demanda pela intervenção fonoaudiológica, em laringectomias totais, decorre de 

perda irreversível da voz laríngea. 
(   ) A fístula traqueoesofágica é um recurso de adaptação vocal muito utilizado no Brasil, devido 

ao alto índice de sucesso relatado na literatura especializada. 
(   ) O tempo médio de atendimento para a emissão do som esofágico é de 10 sessões de 

fonoterapia. Após esse período, a ausência da emissão traz a necessidade de investigação 
minuciosa. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 44 (Peso 1,00) 

A perda auditiva adquirida por exposição a agentes ototóxicos, na maioria dos casos, é 

A) mista, bilateral, simétrica, de grau variável e configuração descendente. 
B) mista, unilateral, assimétrica, de grau variável e configuração ascendente. 
C) sensorioneural, unilateral, simétrica, de grau leve e configuração ascendente. 
D) sensorioneural, bilateral, simétrica, de grau variável e configuração descendente. 
E) sensorioneural, bilateral, assimétrica, de grau profundo e configuração horizontal. 
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Questão 45 (Peso 1,00) 

Na perda auditiva por agentes ototóxicos, os resultados imitanciométricos, geralmente, mostram 
curva tipanométrica tipo ___ e reflexos acústicos-estapedianos ______________________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) B / contralaterais ausentes e ipsilaterais presentes 
B) C / contralaterais ausentes e ipsilaterais presentes 
C) A / presentes em nível de audição e níveis de sensação aumentados, indicando alteração coclear 
D) A / presentes em nível de audição normais e níveis de sensação reduzidos, indicando 

recrutamento 
E) A / presentes em nível de audição normais e níveis de sensação reduzidos, indicando alteração 

retrococlear  

Questão 46 (Peso 1,00) 

O tratamento de radioterapia e quimioterapia para o câncer de cabeça e pescoço traz sequelas 
agudas e tardias que podem permanecer até dez anos após o tratamento e, por isso, devem ser 
levadas em conta na avaliação e planejamento fonoaudiológicos. 

Considerando a classificação das sequelas em agudas e tardias, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

( 1 ) Sequelas agudas (   ) fibrose 
( 2 ) Sequelas tardias (   ) mucosite 

  (   ) odinofagia 
  (   ) xerostomia 
  (   ) desidratação 
  (   ) edema de laringe 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 2 1 1 
B) 1 2 1 2 1 2 
C) 2 1 2 1 1 2 
D) 2 1 2 1 2 1 
E) 2 2 1 2 1 1 

Questão 47 (Peso 1,00) 

A avaliação endoscópica funcional pode substituir a videofluoroscopia no exame da dinâmica da 
deglutição em sujeitos com suspeita de disfagias orofaríngeas mecânicas  
 

PORQUE 
 

a endoscopia funcional permite verificar o momento da deglutição, bem como a penetração e 
aspiração antes e depois da mesma.  

 
Sobre essas duas asserções, é correto afirmar que 

A) as duas asserções são falsas.  
B) a primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. 
C) a primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. 
D) as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da 

primeira. 
E) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 
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Questão 48 (Peso 1,00) 

De acordo com Knopp e Ferraz (2004), Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS) é o termo usado para a 
unificação de entidades previamente distintas: a atrofia olivopontocerebelar, a síndrome de Shy-
Drager e a degeneração estriatonigral. A AMS é a terceira causa de parksonismo degenerativo. 
Inicialmente, o quadro clínico é semelhante à Doença de Parkinson podendo levar anos para o 
diagnóstico diferencial. A presença de disartria é um importante sinal no diagnóstico diferencial da 
AMS.  Uma das formas de manifestação da disartria nesses casos é caracterizada por imprecisão 
articulatória, pausas irregulares, distorção de vogais, excesso e ênfase na prosódia, prolongamento 
de sons, diminuição da velocidade de fala, voz rouca e monótona.  

A classificação da disartria descrita acima é 

A) mista. 
B) flácida. 
C) atáxica. 
D) hipocinética. 
E) hipercinética. 

Questão 49 (Peso 1,00) 

A respeito da reabilitação das disartrias, é correto afirmar que 

A) a manutenção de ajustes automáticos, quando detectados em avaliação, deve ser estimulada em 
todos os casos. 

B) o aumento da inteligibilidade de fala é um dos principais objetivos da terapia fonoaudiológica com 
pacientes disártricos. 

C) o prognóstico da disartria, bem como o programa de intervenção a ser proposto, não tem relação 
com a patologia de base do distúrbio. 

D) uma avaliação bem-feita deve constar, exclusivamente, de aspectos objetivos para a conclusão 
diagnóstica e estes devem servir de parâmetro para a reabilitação. 

E) o envolvimento da memória operacional deve ser considerado no planejamento terapêutico, já 
que, nesses casos, o tipo de memória, obrigatoriamente, constitui o quadro sintomático. 

Questão 50 (Peso 1,00) 

Pacientes que necessitam de ventilação mecânica via intubação translaríngea apresentam, 
frequentemente, alteração no reflexo de deglutição e broncoaspiração 
 

PORQUE 
 
a presença do tubo orotraqueal por um período superior a 48 horas altera receptores mecânicos e 
químicos da mucosa faríngea e laríngea.  

 

Sobre essas asserções, é correto afirmar que 

A) as duas asserções são falsas.  
B) a primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. 
C) a primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. 
D) as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da 

primeira. 
E) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 
 


