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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

No senso comum, observa-se certa confusão no uso dos construtos eficiência, eficácia e efetividade, 
porém na avaliação de programas, percebe-se com clareza a diferença entre eles. 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, é correto afirmar que 

A) a efetividade está relacionada ao alcance dos objetivos pretendidos. 
B) a eficiência está relacionada à capacidade de se promover os resultados pretendidos. 
C) a eficácia é a competência para produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. 
D) a efetividade demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados, pelos 

órgãos/entidades, atendem às necessidades e expectativas dos públicos-alvo e sociedade em geral. 
E) a eficiência corresponde ao resultado de um processo, portanto envolve as orientações 

metodológicas e o plano de ação definido para o alcance dos objetivos e metas. 

Questão 02 (Peso 0,50)  

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece “[...] 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” (BRASIL, 2005, p.1). 

A NR-32 estabelece que ao trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra: 

A) tétano e hepatite B. 
B) sarampo e tuberculose. 
C) tuberculose e Hepatite B. 
D) tétano, tuberculose e hepatite B.  
E) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

Questão 03 (Peso 0, 50)  

A Bioética é uma área do conhecimento que visa indicar os limites e as finalidades da intervenção do 
homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos 
das possíveis aplicações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). 

Sobre a aplicação dos princípios que norteiam o enfrentamento de questões éticas no campo da 
assistência e da pesquisa em saúde, é correto afirmar que 

A) o princípio da autonomia deve ser considerado em primeiro lugar. 
B) o princípio de justiça diz respeito unicamente à igualdade de tratamento. 
C) o principio de beneficência tem prioridade em relação ao princípio da autonomia. 
D) os indivíduos que têm limitação de autonomia estão inaptos para serem incorporados a qualquer 

processo de tomada de decisão. 
E) o principio de justiça fragiliza a chamada “objeção de consciência”, que representa a decisão de um 

profissional de se recusar a realizar um procedimento, mesmo que aceito pelo paciente. 

Questão 04 (Peso 0,50)  

Durante a VII Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, após sistematização de debates, o 
relatório final do evento inspirou o capítulo “Saúde” da Constituição, desdobrando-se, posteriormente nas 
chamadas leis orgânicas da saúde. (PAIM, 2009).  

Considerando a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para efeitos de análise, é correto afirmar 
que a 

A) responsabilidade pela saúde das populações é exclusiva do Estado.  
B) assistência às pessoas é definida como assistência médica e/ou hospitalar. 
C) participação da iniciativa privada, mediante contrato regido pelo direito público, tem caráter 

complementar.  
D) saúde, como um direito fundamental do ser humano, encontra-se circunscrita ao acesso às ações e a 

serviços de saúde, ofertado pelo SUS. 
E) lei avança no que se refere ao conceito de saúde, por desvincular determinantes sociais e 

econômicos das condições de vida da população. 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida sob a lógica de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2012), é uma atribuição comum a todas as 
categorias profissionais:  

A) solicitar exames complementares. 
B) cadastrar indivíduos e famílias no sistema de informações e manter os cadastros atualizados. 
C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde. 
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
E) indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fruto de um processo de negociação entre representantes 
da sociedade, parlamentares, gestores e governo federal, passou a regular as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre União, Estados e Municípios, bem 
como a participação da comunidade na gestão do SUS (PAIM, 2009). 

Em relação aos fundos de saúde e face ao previsto na Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os Fundos de Saúde destinam-se, unicamente, a receber e repassar os recursos financeiros 
para a saúde, oriundos da União, Estados e Municípios. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinam-se aos investimentos na rede de 
serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.  

(   ) Os Fundos de Saúde são instrumentos de gestão dos recursos destinados ao financiamento das 
ações e serviços de saúde e de assistência social existentes nas três esferas: União, Estados e 
Municípios. 

(   ) Os Fundos de Saúde integram uma conta bancária, incluindo todos os recursos a serem 
utilizados nas ações e serviços de saúde, sendo que seu gerenciamento deve ser feito pelos 
gestores do SUS, nas três esferas. 

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

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

Questão 07 (Peso 0,75)  

A busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e 
atividades de acreditação e certificação de organizações de saúde são cada dia mais frequentes 
(CARVALHO et al, 2004).  

De acordo com a teoria da Qualidade em Saúde, desenvolvida por Donabedian (1978) e seus 
elementos, complete as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ diz respeito às atividades do serviço. _________________ está associado(a) 
fundamentalmente, às características dos recursos que se empregam na atenção à saúde. Enquanto 
que _________________ relaciona-se com o estado de saúde do indivíduo ou da população na 
interação ou não com os serviços de saúde. 

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

A) Processo / Estrutura / resultado 
B) Estrutura / Processo / avaliação 
C) Avaliação / Estrutura / resultado 
D) Avaliação / Processo / resultado 
E) Resultado / Processo / avaliação 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7508, publicado em 29 de junho de 2011, visa proporcionar maior transparência à estrutura 
organizativa do SUS, garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes 
federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, as ações e os serviços de saúde ofertados nas 
respectivas regiões de saúde e organizados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Com base nos conceitos, diretrizes e princípios que visam guiar o agir administrativo, mantendo 
também a unicidade conceitual do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O Decreto nº 7508/2011 define como portas de entrada do sistema de saúde as ações e 
serviços de: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial e 
especial de acesso aberto. 

(   ) Um recorte territorial para ser considerado como Região de Saúde deve conter no mínimo, 
ações de urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 
atenção primária.  

(   ) O Decreto nº 7508/2011 considera Redes de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a universalidade da assistência à saúde. 

(   ) O contrato organizativo da Ação Pública da Saúde consagra os compromissos assumidos, como 
a tripartição do financiamento, as responsabilidades dos entes perante a rede de atenção à 
saúde, as metas a serem alcançadas, o nível de desempenho que se pretende alcançar, dentre 
outros. 

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

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

Questão 09 (Peso 0,75)  

No processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), ficou evidente a necessidade de 
construir um sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para definir e aperfeiçoar as 
bases de organização e o funcionamento do referido sistema, o Ministério da Saúde promoveu, em 2005 
e 2006, oficinas macrorregionais que contaram com a participação de mais de duas centenas de 
dirigentes e técnicos que atuam na área de planejamento nas três esferas de gestão do SUS. O produto 
dessas discussões é o Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) (BRASIL, 2009) que adota 
alguns instrumentos para o processo de planejamento com propósitos específicos.  

O propósito da ______________ é determinar um conjunto de ações que permita concretizar os 
objetivos definidos no _____________, a partir da negociação e formalização de pactos, uma vez que o 
______________ deve expressar as políticas, os compromissos e as prioridades de saúde, sendo a 
base para a execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Já o ___________ apresenta 
o grau de cumprimento das metas expressas na ____________, além de fornecer as bases para o ajuste 
do _____________. 

Considerando os instrumentos de gestão preconizados no Planeja SUS é, a alternativa que preenche, 
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Pacto pela Saúde / Gestão / Pacto pela Saúde 
B) Saúde / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação Anual / Plano 

de Saúde 
C) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Gestão / Plano 

de Saúde  
D) Programação Anual / Pacto pela Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Saúde / 

Relatório Anual de Gestão  
E) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação 

Anual / Plano de Saúde 
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Questão 10 (Peso 0,75)  

O Pacto pela Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto 
firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão 
(BRASIL, 2006). Na dimensão Pacto pela Vida, são prioridades pactuadas: 

A) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do 
adolescente. 

B) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. 

C) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero, de mama e de próstata; Saúde do homem; Organização da 
atenção hospitalar. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 

E) Organização da atenção hospitalar; Redução da mortalidade infantil e materna; Controle do câncer do 
colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias; Promoção da saúde. 

 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, 
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (BRASIL, 2009). 

Sobre a VISAT, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A VISAT incorpora a integração interinstitucional com as políticas de Previdência Social, 
Trabalho e Meio Ambiente, além de educação e justiça e as relativas ao desenvolvimento 
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

(   ) A VISAT pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção 
da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo a integração com as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.  

(   ) Os trabalhadores mais vulneráveis, a exemplo dos trabalhadores em atividades de maior risco 
para a saúde, definidos a partir dos diagnósticos técnicos nos níveis locais, regionais ou 
nacionais, são os únicos comtemplados nas ações da VISAT. 

(   ) Os trabalhadores, homens e mulheres, sujeitos das ações da VISAT, são os ativos inseridos no 
mercado de trabalho, através dos vínculos formais, uma vez que aqueles afastados, 
aposentados e, em situação de desemprego, não são mais considerados trabalhadores. 

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

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V V 
D) F V V F 
E) F V F F 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

A Promoção da Saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 
coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida 
da população, emerge intrinsecamente marcada pelas tensões próprias à defesa do direito à saúde. 
Criada em 2006 e redefinida em 2014, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) visa deter o 
desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil, com planejamento de ações voltadas para prevenção 
dos fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção e da assistência aos pacientes (BRASIL, 
2014).  

Os objetos/temas prioritários para o planejamento e execução de ações, de acordo com o PNPS, é 
alimentação saudável, uso abusivo de álcool e outras drogas, além de  

A) tabagismo, ética, violência e solidariedade. 
B) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e solidariedade. 
C) sedentarismo, tabagismo, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
D) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e desenvolvimento sustentável. 
E) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e reconhecimento de potencialidades. 

Questão 13 (Peso 0,75)  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo 
de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

O trabalho em equipe é destacado no conjunto das características do Programa de Saúde da Família 
(PSF), como um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho e 
como possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 

A composição das equipes de saúde da família, inicialmente adotada no Brasil, integrando as variadas 
categorias profissionais da área da saúde, caracteriza o trabalho em equipe _______________ e 
pressupõe maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem. Já o trabalho de 
variadas categorias profissionais, das diversas áreas do conhecimento, caracteriza o trabalho em equipe 
______________ conforme previsto para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

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

A) multidisciplinar / integrado 
B) integrado / multidisciplinar 
C) integrado / multiprofissional 
D) multidisciplinar / multiprofissional 
E) multiprofissional / multidisciplinar 

Questão 14 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (OPAS, 1999).  

São áreas de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental: 

A) Vigilância nutricional e alimentar; Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos. 

B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

C) Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 
Vigilância de poluentes atmosféricos e contaminantes químicos. 

D) Vigilância de processos e espaços de escola, creche asilos e presídios, Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

E) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância do armazenamento, transporte e uso de tecnologias para a 
saúde. 
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Questão 15 (Peso 0,75)  

“Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, 
a organização, a coordenação/direção e a avaliação/controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo 
dessa medição: os resultados, os processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as 
influências e repercussões promovidas no meio ambiente” (BITTAR, 2001, p.21), que dão origem aos 
indicadores. 

Sobre os indicadores de estrutura, processo e resultado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de estrutura estão relacionados à parte física de uma instituição, aos seus 
funcionários, aos equipamentos disponíveis e aos móveis, entre outros aspectos. 

(   ) Os indicadores de resultados estão relacionados às atividades de cuidados realizadas para o 
paciente, ou seja, monitoram tanto as atividades meio, quanto as atividades fins. 

(   ) Os indicadores de processo estão relacionados às condições de saúde de uma determinada 
população e a fatores demográficos, socioculturais, econômicos e políticos que afetam o 
alcance das metas institucionais. 

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

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50)  

Com o auxílio do analisador de orelha média, ou imitanciômetro, pode-se realizar basicamente três 
medidas: timpanometria, compliância e a pesquisa dos reflexos acústicos-estapedianos. A condição de 
teste na qual a sonda foi inserida na orelha esquerda e o fone encontra-se na orelha direita permite a 
realização do traçado da curva timpanométrica da orelha __________ e a pesquisa dos reflexos 
acústicos-estapedianos __________ da orelha __________ e __________ da orelha esquerda. 

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

A) direita / ipsilaterais / esquerda / contralaterais 
B) direita / contralaterais / esquerda / ipsilaterais 
C) esquerda / ipsilaterais / direita / contralaterais 
D) esquerda / contralaterais / direita / ipsilaterais 
E) esquerda / contralaterais / esquerda / ipsilaterais 

 
Questão 17 (Peso 0,50)  

Analise as assertivas sobre interpretação de resultados. 

Deve-se considerar a interferência dos limiares auditivos tonais, bem como da maturação da via auditiva, 
na análise dos resultados dos testes comportamentais utilizados na avaliação do processamento auditivo 

                                                          PORQUE 

A perda auditiva periférica e/ou a imaturidade da via auditiva podem levar o indivíduo a apresentar 
respostas que, de forma equivocada, poderão ser interpretadas como desvios e desta forma serem 
classificadas como distúrbio do processamento auditivo. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas são falsas.  
B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 
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Questão 18 (Peso 0,50)  

Sobre a anatomofisiologia da linguagem, é correto afirmar que 

A) a compreensão do significado das palavras ocorre na região do giro temporal superior. 
B) os hemisférios cerebrais direito e esquerdo analisam de maneira similar os sons da fala.  
C) o entendimento atual é que o conhecimento semântico depende exclusivamente de áreas cerebrais 

frontais. 
D) a organização cerebral do sistema semântico está relacionada à ativação somente de áreas do lobo 

temporal. 
E) a atualização do modelo de processamento cerebral da linguagem, proposto por Wernicke, segue na 

direção de expansão das áreas corticais atuantes na compreensão e expressão verbal. 
 
Questão 19 (Peso 0,50)  

 
A respiração, a sucção e a deglutição são funções do sistema estomatognático __________ e, 
inicialmente, __________, enquanto que a mastigação é uma função __________ e depende do 
desenvolvimento do complexo craniofacial, do sistema nervoso __________ e da oclusão dentária.  

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

A) inatas / reflexas / inata / central 
B) inatas / reflexas / aprendida / central 
C) involuntárias / inatas / reflexa / central 
D) reflexas / inatas / aprendida / periférico 
E) adquiridas / aprendidas / reflexa / periférico 

Questão 20 (Peso 0,50)  

De acordo com o sistema de classificação das disfonias proposto por Behlau e Pontes (1990), o edema 
de Reinke é considerado uma 

A) disfonia orgânica. 
B) disfonia funcional. 
C) inadaptação anatômica. 
D) disfonia organofuncional. 
E) alteração estrutural mínima. 

Questão 21 (Peso 0,75)  

Paralisia facial se refere à interrupção da informação motora para a musculatura facial, podendo ser de 
caráter periférico ou central. Sobre o acompanhamento fonoaudiológico miofuncional da paralisia facial 
periférica, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.  

 
  (1) Fase de Sequelas (   ) Nessa fase são indicados exercícios isotônicos. 

(2) Fase Flácida 
(início da reinervação)  

(   ) O prognóstico nessa fase está relacionado ao grau de 
consciência do paciente. 

(3) Fase Flácida (aguardando 
regeneração axonal ou 
reinervação facial) 

(   ) O principal objetivo nessa fase é manter ativo o 
metabolismo da hemiface atingida para evitar atrofias. 

  (   ) As observações realizadas nessa fase apontam para o 
processo de recuperação natural do nervo. 

  (   ) O surgimento de simetria das linhas em repouso e de 
um esboço de movimentos indica a entrada nessa 
etapa. 

  (   ) Nessa fase, quando há pouco ou nenhum esboço de 
movimento, são recomendados exercícios isométricos e 
massagens indutoras.  

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

A) 1 1 2 3 1 3  
B) 1 1 2 2 1 3 
C) 2 1 3 1 2 3 
D) 2 2 1 2 3 1 
E) 2 3 2 1 3 1 
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Questão 22 (Peso 0,75)  

O sistema auditivo é complexo e cada uma das suas estruturas possui funções específicas. Com 
base nas estruturas e funções do sistema auditivo, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

(1) Colículo inferior  (   ) Mantêm a organização tonotópica  
(2) Núcleos cocleares (   ) Não alcançam a membrana tectória 
(3) Células ciliadas internas (   ) Participa de reflexos auditivo-visuais 
(4) Células ciliadas externas  (   ) Constituem o sistema amplificador coclear 
(5) Complexo olivar superior (   ) Constitui a primeira estação binaural da via auditiva 

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

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

Questão 23 (Peso 0,75)  

No campo da saúde mental, a clínica fonoaudiológica tem um papel importante na intervenção com 
adultos, adolescentes e crianças em sofrimento psíquico. Um dos motivos para isso é o fato do 
profissional fonoaudiólogo acolher demandas relativas às dificuldades de linguagem e fala. A respeito da 
atuação fonoaudiológica nesse campo, é correto afirmar que 

A) as políticas públicas atuais pressupõem que o fonoaudiólogo realize intervenções direcionadas 
exclusivamente ao seu saber especializado em linguagem.  

B) a prática fonoaudiológica, no campo da saúde mental, está pautada em ações clínicas que visam a 
correção das alterações de fala do ponto de vista fonético e fonológico. 

C) o fonoaudiólogo pode oferecer espaços de escuta mobilizadores da comunicação enquanto ação 
transformadora, bem como estratégia que converge para o não adoecimento mental. 

D) a abrangência do fazer fonoaudiológico, no campo da saúde mental, não envolve a compreensão do 
modelo assistencial no qual está inserido, uma vez que os conhecimentos técnicos sobre o 
funcionamento linguístico dão subsídios suficientes para o trabalho.   

E) o fonoaudiólogo, ao compor a equipe de saúde mental, de acordo com as políticas públicas atuais, 
deve pautar seu trabalho em sua referência como profissional da reabilitação, preconizando práticas 
focadas no diagnóstico e tratamento das patologias específicas. 

Questão 24 (Peso 0,75)  

Com relação à anatomia e fisiologia relacionada à motricidade orofacial, é correto afirmar que 

A) os receptores sensoriais não apresentam especificidade quanto ao estímulo e nem ao campo 
receptivo.  

B) as funções do sistema estomatognático recebem somente a influência de receptores sensoriais 
presentes na região orofacial.   

C) o músculo temporal tem a função de coordenação dos movimentos mandibulares, atuando sobre a 
elevação e protrusão da mandíbula. 

D) a composição morfológica do frênulo lingual permite que exercícios miofuncionais modifiquem a 
capacidade de alongamento dessa membrana. 

E) os distúrbios funcionais podem levar a um acúmulo de gordura em músculos intrínsecos e extrínsecos 
da língua, o que modifica sua posição em repouso e mobilidade. 

Questão 25 (Peso 0,75)  

Os exercícios de __________, na reabilitação vocal nos quadros de paralisia laríngea __________, 
buscam o aumento da pressão subglótica, a qual pode auxiliar na __________ glótica, bem como 
proporcionar a liberação da vibração da mucosa na prega vocal __________.  
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) vibração / unilateral / adução / sadia 
B) vibração / bilateral / abdução / sadia 
C) vibração / unilateral / adução / atrófica 
D) vocal fry tenso /  bilateral / adução / sadia 
E) vocal fry tenso / unilateral / abdução / atrófica 
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Questão 26 (Peso 0,75)  

Sabe-se que a maioria dos bebês portadores de fissura palatina apresentam alterações do processo 
alimentar e que estas podem comprometer seriamente o seu estado nutricional.    

Sobre a intervenção fonoaudiológica na alimentação de bebês portadores de fissura palatina, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O fonoaudiólogo, nos casos de fissura palatina bilateral, deve orientar que o bico do seio ou da 
mamadeira deve ser posicionado contra a bochecha ou o rebordo alveolar inferior do bebê para 
minimizar a dificuldade de gerar pressão intra-oral negativa. 

(   ) O fonoaudiólogo pode indicar o uso de mamadeiras de plástico flexível e bico macio, bem como 
orientar o cuidador para que realize o aumento do diâmetro do furo do bico para facilitar a sucção do 
bebê e garantir a ingesta de alimento necessária. 

(   ) O fonoaudiólogo deve orientar que o bebê seja amamentado na posição mais ereta possível ou 
ainda indicar a utilização de uma placa acrílica, durante este processo, com o objetivo de separar a 
cavidade oral e nasal para evitar o refluxo nasal durante a amamentação. 

(   ) Os bebês portadores de fissura palatina interrompem a alimentação por muitas vezes devido à 
dificuldade em sugar e respirar ao mesmo tempo, e, consequentemente, deglutem muito ar, por isso 
o fonoaudiólogo deve orientar os cuidadores para colocarem o bebê para arrotar diversas vezes 
durante uma mesma mamada. 

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

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

Questão 27 (Peso 0,75)  

A respeito da dispraxia e apraxia de fala, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) Os erros de fala observados em pacientes apráxicos sofrem interferência específica da língua. 
(   ) A recomendação é que as estratégias sejam repetitivas e intensivas na terapia fonoaudiológica. 
(   ) A avaliação da memória, nos casos de apraxia, é recomendada devido a inter-relação entre 

apraxia de fala e memória episódica.  
(   ) A terapia, em casos de apraxia de fala, deve ser pautada pela etiologia neurológica de base e o 

estágio em que a evolução da doença se encontra. 
(   ) Ao avaliar a fala de pacientes dispráxicos deve-se gravar e analisar a fala do paciente quanto 

ao tipo de alteração morfossintática apresentada. 

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

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

Questão 28 (Peso 0,75)  

Na avaliação clínica da disfagia orofaríngea em _________________, recomenda-se que todos os 
_________________ protetivos e adaptativos sejam analisados em relação a sua presença ou 
ausência na avaliação _________________, porque a eliciação do reflexo _________________ 
pode constituir um estímulo muito desagradável prejudicando o desempenho no restante da 
avaliação. 

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

A) crianças / sinais / isolada / de sucção 
B) crianças / reflexos / isolada / de deglutição 
C) idosos / reflexos / com alimentos / de sucção 
D) idosos / sinais / isolada / de tosse e do reflexo nauseoso 
E) crianças / reflexos / com alimentos / de tosse e do reflexo nauseoso 
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Questão 29 (Peso 0,75)  

Considerando os processos fisiopatológicos envolvidos nas disfonias e seus correlatos auditivos, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

  
(1) Aspereza (   ) Pregas vocais curtas 
(2) Rouquidão (   ) Pregas vocais longas 
(3) Soprosidade (   ) Tensão e redução da massa vibrante   
(4) Frequência grave (   ) Escape de ar transglótico não-sonorizado 
(5) Frequência aguda (   ) Irregularidade de vibração das pregas vocais 

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

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

Questão 30 (Peso 0,75)  

Considerando as principais teorias da produção vocal e seus fundamentos, numere a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 
 

(1) Mioelástica (   ) A elasticidade dos músculos e a pressão do ar produzem o 
som. 

(2) Aerodinâmica (   ) A vibração das pregas vocais é descrita como um processo 
passivo. 

(3) Neurocilatória (   ) Os impulsos nervosos vibram as pregas vocais na mesma 
frequência do som. 

(4) Neurocronáxica (   ) A voz é um fenômeno direto da atividade assincrônica do 
músculo vocal. 

(5) Mioelástica-aerodinâmica (   ) A vibração das pregas vocais ocorre por um processo 
resultante da pressão do ar expirado. 

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

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

Questão 31 (Peso 1,00)  

“A avaliação acústica realiza mensurações do sinal sonoro vocal, enquanto que a análise perceptivo-
auditiva oferece uma descrição do sinal vocal tendo como instrumento básico apenas a audição.” 
(BEHLAU et al., 2001, p.133) 

Sobre as medidas obtidas através da análise acústica da voz, identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas.  

(   ) Os valores de frequência fundamental são expressos em notas musicais. 
(   ) A proporção harmônico-ruído é menor nos homens e maior nas mulheres. 
(   ) A frequência fundamental aguda é observada, geralmente, em vozes ásperas. 
(   ) Os valores de jitter e shimmer não sofrem influência do sexo e da idade do falante. 
(   ) A variabilidade de frequência fundamental pode ser medida utilizando vogais sustentadas ou 

fala encadeada. 

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

A) F V V F V 
B) F V F F F 
C) F F V F V  
D) V F F V F 
E) V V V F F 
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Questão 32 (Peso 1,00)  

Sobre a avaliação e classificação das desordens do processamento auditivo central, é correto afirmar 
que 

A) o atraso na linguagem é observado somente em crianças com desordem do processamento auditivo 
central de grau severo. 

B) a triagem do processamento auditivo central permite identificar o tipo da desordem, mas não 
possibilita a classificação quanto ao grau. 

C) a habilidade de fechamento auditivo pode ser avaliada através dos testes comportamentais de fala 
com ruído branco e de fusão binaural. 

D) a presença de perda auditiva periférica não permite a aplicação de testes comportamentais para 
avaliação do processamento auditivo central. 

E) a desordem do processamento auditivo central do tipo organização é caracterizada pela inabilidade 
de integração e de associação de informações sensoriais auditivas com outras informações 
sensoriais.  

Questão 33 (Peso 1,00)  

Em relação à indicação do implante coclear bilateral, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas.   

  
(   ) A cirurgia dos dois ouvidos, na indicação de implante coclear bilateral, deve ocorrer 

obrigatoriamente no mesmo ato cirúrgico. 
(   ) A implantação coclear bilateral auxilia na percepção de fala em ambientes ruidosos, bem como 

na localização da fonte sonora.  
(   ) O implante coclear bilateral não garante a audição binaural do indivíduo, pois os dois 

processadores ligados em cada ouvido atuam de forma independente. 
(   ) A indicação do implante coclear bilateral pode ocorrer de forma sequencial, isto é, a cirurgia do 

segundo ouvido é realizada após um intervalo de meses ou anos em relação a do primeiro 
ouvido. 

(   ) A idade máxima para a indicação do implante coclear bilateral para crianças com perdas 
auditivas progressivas é de quatro anos incompletos, considerando-se o período de máxima 
plasticidade neuronal das vias auditivas centrais. 

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

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

Questão 34 (Peso 1,00)  

A paralisia cerebral (PC) decorre de uma lesão não progressiva do sistema nervoso central que 
aconteceu no desenvolvimento fetal ou no cérebro imaturo (CHUN; OSTROSCHI, 2015; LAMONICA; 
RIBEIRO, 2014). Por seu caráter multifatorial, o acompanhamento de crianças nessas condições 
clínicas envolve a atuação conjunta com outros profissionais e ações voltadas para a família. Com 
relação ao acolhimento da família, é correto afirmar que o fonoaudiólogo deve 

A) desencorajar iniciativas caseiras de instrumentos e materiais para posicionamento da criança.  
B) orientar quanto a necessidade de falar sempre de frente para a criança e no mesmo plano, 

evitando que ela tenha que olhar para o alto.  
C) indicar, como recurso para facilitação do controle motor no momento da alimentação, a aplicação 

de estímulos contínuos na região occipital da cabeça. 
D) focalizar, exclusivamente, na adequação de posturas e manuseios para o favorecimento da 

alimentação, uma vez que essa é a principal dificuldade da criança com PC. 
E) promover a reflexão quanto a importância de oferecer alimentos de diferentes texturas, 

consistências e sabores, independentemente, do tipo e grau de comprometimento, com vistas ao 
desenvolvimento das funções motoras orais. 
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Questão 35 (Peso 1,00)  

Sabe-se que ao fonoaudiólogo cabe a realização de avaliações acerca da condição linguística de 
sujeitos que procuram sua ajuda devido a dificuldades de fala, escrita e/ou comunicação de modo geral. 
A importância do momento diagnóstico no processo terapêutico se deve ao fato dele estar 
intrinsicamente ligado ao planejamento e às ações terapêuticas que atendam às reais demandas de 
cada paciente. Nesse enquadre, a clínica fonoaudiológica de linguagem com crianças coloca impasses e 
exige a realização de diagnósticos diferenciais.     

 
A respeito dos critérios de exclusão e inclusão para o diagnóstico do Distúrbio Específico de Linguagem 
(DEL), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.   

 
(   ) A presença de perda auditiva é considerada um critério de exclusão internacional.  
(   ) Um critério de inclusão para DEL é a presença de componente genético em detrimento do 

componente ambiental. 
(   ) A presença de perturbação no desenvolvimento cognitivo constitui critério de inclusão para o 

diagnóstico de DEL. 
(   ) A presença de maior prejuízo no desempenho verbal é característica do DEL e deve ser 

entendido como critério de inclusão no processo diagnóstico. 
(   ) Os sinais de sintomas dispráxicos de fala são considerados fortes indícios da presença de DEL e 

devem ser considerados como critério de inclusão diagnóstica. 

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

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

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00) 

O programa de triagem auditiva neonatal universal tem por objetivo a identificação precoce da 
deficiência auditiva em neonatos e lactentes através de medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da 
audição, como as emissões otoacústicas evocadas (EOA) e o potencial evocado auditivo de tronco 
encefálico (PEATE).  

Considerando o protocolo de avaliação para recém-nascidos de alto risco para perda auditiva, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O PEATE automático é recomendado para a realização do teste e o reteste deve ocorrer em no 
máximo 30 dias. 

(   ) A EOA automática é recomendada para ser aplicada e, em casos de falha, o reteste deve ser 
realizado com o PEATE automático. 

(   ) O PEATE automático é recomendado para ser aplicado e, em casos de falha, o reteste deve 
ser realizado com o mesmo procedimento. 

(   ) A EOA transiente automática é recomendada para ser aplicada e, em casos de falha, o reteste 
deve ser realizado com EOA por produto de distorção automática. 

(   ) O PEATE automático em 35dBNA é recomendado para ser aplicado e, em casos de falha, o 
reteste deve ser realizado com o mesmo procedimento e intensidade.  

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

A) V F F V V 
B) V F V F V 
C) V V F V F  
D) F F V V V 
E) F F V F V  
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Questão 37 (Peso 1,00) 

G.S, cinco anos, foi encaminhado para avaliação audiológica pelo médico otorrinolaringologista. A 
mãe observa que a criança sempre solicita para aumentar o volume da televisão quando há outras 
pessoas conversando no mesmo ambiente. A avaliação audiológica foi iniciada pelo limiar de 
recepção de fala (LRF). Na orelha direita o LRF obtido foi de 60 dBNA e na orelha esquerda de 10 
dBNA. Em seguida, foram pesquisados os limiares tonais por via aérea nas frequências de 500 a 
4000Hz. Os limiares tonais por via aérea obtidos foram compatíveis com o resultado do LRF em 
ambas as orelhas. Após, foi realizada a pesquisa dos limiares auditivos por via óssea na orelha direita 
e foram obtidas respostas, para todas as frequências pesquisadas, de 10dBNA. Ao finalizar a 
pesquisa dos limiares tonais, a fonoaudióloga identificou a necessidade de reteste dos limiares tonais 
da orelha direita com mascaramento na orelha contralateral. No entanto, no reteste destes limiares, 
G.S. apresentou respostas inconsistentes e sinais de cansaço. Assim, a fonoaudióloga realizou as 
medidas de imitância acústica, nas quais observou: curva timpanométrica tipo A bilateralmente, 
ausência do reflexo acústico-estapediano contralateral direito e presença do reflexo acústico-
estapediano contralateral esquerdo.  Em seguida, a fonoaudióloga buscou realizar novamente o 
reteste dos limiares tonais da orelha direita, mas não obteve sucesso.  Assim, foi agendada nova data 
para concluir a avaliação audiológica.  

Considerando o resultado final da avaliação audiológica obtido em nova sessão de avaliação, após o 
reteste dos limiares tonais com o uso de mascaramento, é correto afirmar que a perda auditiva na 
orelha direita é 

A) mista de grau severo 
B) mista de grau moderado  
C) sensorioneural de grau leve  
D) condutiva de grau moderado 
E) sensorioneural de grau severo  

Questão 38 (Peso 1,00) 

J.M., 2 anos, foi encaminhada para avaliação auditiva diagnóstica pois apresenta atraso no 
desenvolvimento da linguagem oral. A criança não permitiu a realização das medidas de imitância 
acústica e não respondeu de forma consistente à audiometria de reforço visual. Desta forma, houve o 
encaminhamento para avaliação objetiva da audição. Nas emissões otoacústicas transientes 
observou-se ausência de resposta bilateralmente. A pesquisa do potencial evocado auditivo de tronco 
encefálico (PEATE), realizado na intensidade de 90dB, revelou aumento da latência absoluta das 
ondas I, III e V com valores de intervalos interpicos normais, além de limiares eletrofisiológicos em 45 
dBNA, na faixa de frequência de 2 a 4KHz, em ambas as orelhas.  

Após a análise dos resultados obtidos nas avaliações audiológicas objetivas, é correto afirmar que a 
perda auditiva identificada é do tipo 

A) condutiva, com limiar psicoacústico de 55/60 dBNA.   
B) condutiva, com limiar psicoacústico de 30/35 dBNA.   
C) mista recrutante, com limiar psicoacústico de 45/50 dBNA 
D) sensorioneural recrutante, com limiar psicoacústico de 55/60 dBNA.   
E) sensorioneural não recrutante, com limiar psicoacústico de 30/35 dBNA.   

Questão 39 (Peso 1,00) 

L.M. nasceu com 32 semanas de idade gestacional e pesando 1600 gramas. Ficou internada em UTI 
durante quatro dias, pois estava “amarelinha”. A mãe nega intercorrências na gestação e parto e 
relata dois episódios de internamento hospitalar no período pós-natal. O primeiro ocorreu aos nove 
meses de vida porque L.M. contraiu varicela e o segundo, aos quatro anos, em virtude de uma forte 
dor no ouvido esquerdo. 
A análise das informações deste caso hipotético permite identificar os seguintes indicadores de risco 
para a deficiência auditiva: 
 
A) prematuridade e peso ao nascer inferior a 1.600 gramas. 
B) hiperbilirrubinemia e permanência na UTI por quatro dias. 
C) prematuridade, hiperbilirrubinemia e infecção bacteriana ou viral pós-natal. 
D) prematuridade, hiperbilirrubinemia e peso ao nascer inferior a 1.600 gramas.  
E) hiperbilirrubinemia, permanência na UTI por quatro dias e infecção bacteriana ou viral pós-natal. 
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Questão 40 (Peso 1,00) 

A consistência dos alimentos deve ser adaptada à tolerância, aceitação e condições clínicas do 
paciente disfágico. Sabe-se que a escolha dos alimentos mais adequados envolve a preocupação 
com a segurança alimentar, além de ser um importante recurso terapêutico. No entanto, não se 
pode negligenciar o cuidado com o equilíbrio do estado nutricional do paciente. Considerando as 
afirmações anteriores, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.  

(1) Adicionar fécula de batata (   ) Aumenta a salivação 
(2) Ofertar líquidos lácteos na dieta (   ) Reduz o tempo de transição e retenção faríngea. 
(3) Ofertar bebida gaseificada na dieta (   ) Modifica a consistência do alimento, tornando-o 

menos espesso. 
(4) Adicionar leite quente ao alimento 

líquido 
(   ) Aumenta o valor calórico do alimento. 

(5) Adicionar iogurte líquido ao alimento 
pastoso homogêneo 

(   ) Modifica a consistência do alimento, tornando-o 
mais espesso. 

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

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

Questão 41 (Peso 1,00) 

Sobre a terapia nutricional na disfagia orofaríngea, é correto afirmar que 

A) as dietas pastosas são consideradas como dietas de transição e têm um aporte nutricional 
reduzido. 

B) a liberação completa para a alimentação por via oral depende da aceitação plena da dieta 
programada. 

C) a reabilitação, de maneira ampla, tem como único objetivo o restabelecimento dos padrões de 
normalidade da deglutição. 

D) a conduta nutricional, em pacientes cuja disfagia decorre de tratamento radio e/ou 
quimioterápico, deve indicar o uso de suplemento hipercalórico e hiperproteico.  

E) o cuidado, em casos de disfagia orofaríngea, se restringe a realização de exercícios 
específicos e definição da consistência dos alimentos a serem ingeridos com segurança.  

Questão 42 (Peso 1,00) 

A Demência do tipo Alzheimer (DA) é caracterizada por perda da memória associada a uma ou 
mais condições clínicas como afasia, apraxia, agnosia e perturbação do funcionamento executivo. 
As dificuldades impostas pela doença impõem limitações progressivas à realização das atividades 
da vida diária e da vida em comunidade. Dificuldades específicas de linguagem são avaliadas 
pelo fonoaudiólogo e complementam a avaliação neuropsicológica.  

Com relação a avaliação da linguagem de sujeitos com Demência de Alzheimer, é correto afirmar 
que 

A) a avaliação do discurso de pacientes com DA é feita, exclusivamente, por meio da descrição 
de figuras e por escrito. 

B) a avaliação de linguagem na DA pressupõe a análise da combinação dos seguintes 
elementos: idade, déficits cognitivos múltiplos e escolaridade. 

C) a avaliação de linguagem deve se concentrar na análise dos prejuízos no processamento 
semântico da linguagem, já que o principal sintoma, nesses casos, é a anomia. 

D) a avaliação fonoaudiológica deve se concentrar apenas no processamento linguístico, uma 
vez que as habilidades de comunicação dependem desse tipo de processamento. 

E) os instrumentos de avaliação da linguagem disponíveis para casos de afasia não podem ser 
utilizados para avaliar pacientes com DA, pois não são eficazes para a realização do 
diagnóstico diferencial.  
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Questão 43 (Peso 1,00) 

Diferentes abordagens teórico-clínicas podem nortear o cuidado fonoaudiológico para o sujeito 
afásico. Dentro dessas abordagens, diversas técnicas são elaboradas e aplicadas no cotidiano da 
clínica e seus efeitos são interpretados.  

A respeito da aplicação da comunicação suplementar e alternativa (CSA) para esta população, é 
correto afirmar que 

A) a CSA é uma ferramenta que pode ser utilizada nos atendimentos realizados em grupo. 
B) a utilização de CSA com afásicos facilita a expressão da linguagem, mas inibe a oralidade. 
C) a aplicação da CSA, em terapias de cunho neurobiológico, segue o princípio de que a estimulação 

precisa acontecer de maneira repetitiva, porém de forma branda.  
D) a aplicação dos recursos disponibilizados pela CSA na terapia de linguagem com afásicos 

somente é realizada em casos de comprometimento grave da oralidade. 
E) a proposta de terapia induzida por contenção da linguagem preconiza a criação de espaços 

dialógicos em contextos naturais, onde a CSA é a técnica privilegiada para o trabalho. 

Questão 44 (Peso 1,00) 

Sobre as perdas auditivas induzidas por tratamentos com drogas ototóxicas e seu monitoramento, é 
correto afirmar que 

A) a alteração auditiva causada pelo uso de drogas ototóxicas inicia na região apical da cóclea, 
comprometendo as altas frequências e evolui para a porção basal, podendo acometer a região das 
médias e baixas frequências. 

B) a primeira avaliação auditiva de indivíduos, que realizam tratamento com drogas ototóxicas, deve 
ser realizada logo após o início da terapia medicamentosa e o monitoramento da audição deve 
ocorrer, mensalmente, até o término da administração do medicamento. 

C) a audiometria de altas frequências, apesar de ser sensível na detecção precoce de alterações 
auditivas induzidas pelo uso de drogas ototóxicas, não deve fazer parte do protocolo de 
monitoramento auditivo na ototoxidade, pois é um método subjetivo de avaliação da audição.  

D) a pesquisa das emissões otoacústicas por produto de distorção é mais sensível na detecção 
precoce das alterações auditivas induzidas por drogas ototóxicas, quando comparada à pesquisa 
realizada com as emissões otoacústicas transientes, pois avalia uma faixa mais ampla de 
frequências. 

E) a pesquisa do limiar eletrofisiológico, através do potencial evocado auditivo de tronco encefálico 
(PEATE), não deve ser incluída no protocolo para o monitoramento da audição de pacientes que 
realizam tratamento com drogas ototóxicas, pois esta não avalia a resposta nas frequências acima 
de 4KHz, região na qual se inicia o comprometimento coclear causado pela exposição aos 
medicamentos. 

Questão 45 (Peso 1,00) 

“Com o aumento da sobrevivência de crianças prematuras ou com saúde prejudicada, houve um 
crescimento na incidência dos distúrbios da deglutição na população pediátrica, em função das 
sequelas de tratamento em unidades de terapia intensiva avançadas.” (LEVY ; VALÉRIO, 2014,p. 
94).  

Sobre a avaliação fonoaudiológica na disfagia neonatal, é correto afirmar que 

A) a avaliação objetiva da deglutição em neonatos é necessária para a transição da alimentação por 
via enteral para a via oral. 

B) a ausculta cervical é realizada com o auxílio do estetoscópio na fase esofágica da deglutição com 
o intuito de investigar a integridade do mecanismo de proteção das vias aéreas inferiores. 

C) o estado clínico do neonato não interfere na avaliação da sucção e da deglutição e a mesma deve 
ser realizada sempre minutos após o horário da alimentação para que o neonato esteja calmo e 
permita a manipulação. 

D) a avaliação funcional da deglutição deve ser realizada durante o horário de alimentação, pois, 
neste período, o neonato estará com fome e em estado de alerta, o que colaborará para a 
obtenção de resultados fidedignos. 

E) a avaliação da sucção não nutritiva deve ser realizada somente após a retirada da alimentação por 
via enteral, devido a presença de hiper-reação ou de aversão à estimulação dentro e ao redor da 
boca, em consequência das irritações causadas pelo uso da sonda. 
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Questão 46 (Peso 1,00) 

“As alterações auditivas podem ser causadas por diversos fatores etiológicos, congênitos ou 
adquiridos, além de apresentar graus e tipos variáveis. Dentre as causas da deficiência auditiva 
adquirida, encontra-se o uso de algumas substâncias ototóxicas, que provocam perturbações 
transitórias ou definitivas das funções auditiva e vestibular” (JACOB et al, 2006, p. 837).  

Em relação ao uso de substâncias ototóxicas durante a gestação, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A gravidade e número de malformações ao embrião em desenvolvimento, resultantes da 
ingestão de drogas ototóxicas no período gestacional, são maiores durante o segundo trimestre 
de gravidez. 

(   ) As substâncias ototóxicas, quando administradas durante a gestação, podem ultrapassar a 
barreira placentária e ocasionar tanto lesões na orelha interna, média e externa do feto, quanto 
no sétimo e oitavo pares cranianos.  

(   ) As alterações no sistema auditivo induzidas pela ingestão de substâncias ototóxicas durante a 
gravidez incluem perda auditiva no bebê, a qual pode se apresentar de forma isolada ou 
associada a outras anormalidades. 

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

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

Questão 47 (Peso 1,00) 

Sobre a intervenção nas disfagias orofaríngeas mecânicas, analise as assertivas. 

Em disfagias orofaríngeas mecânicas, quando a alteração se concentra na fase oral da 
deglutição, é indicado o trabalho sobre a ação esfincteriana laríngea voluntária 

PORQUE 

É comum o paciente apresentar mais facilidade com volumes menores de alimento (abaixo de 3mL), 
por ter uma percepção melhor da presença do bolo alimentar. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas assertivas são falsas.  
B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 

Questão 48 (Peso 1,00) 

Sobre a avaliação diagnóstica e intervenções nas disfagias orofaríngeas mecânicas, analise as 
assertivas. 

O trabalho fonoaudiológico com pacientes submetidos a laringectomias parciais horizontais 
supraglóticas não deve se concentrar somente na maximização da função glótica e elevação 
laríngea, mas também buscar a maximização da força ejetora da língua 

PORQUE 

A principal dificuldade de reabilitação desses pacientes é a aspiração durante a deglutição, devido 
ao atraso no disparo do reflexo de deglutição e lentidão no trânsito faríngeo do bolo alimentar.  

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas assertivas são falsas.  
B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 
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Questão 49 (Peso 1,00) 

Sobre a intervenção fonoaudiológica em neonatos, analise as assertivas. 

A vagagem gástrica é o método mais utilizado para ministrar alimentação por via parenteral em bebês 
prematuros e deve ser substituída, o mais breve possível, pela alimentação por via enteral 

PORQUE 

A alimentação parenteral interfere nas dificuldades de sucção e deglutição, bem como na intolerância 
à alimentação em neonatos, que necessitam de cuidados intensivos. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas assertivas são falsas.  
B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 

Questão 50 (Peso 1,00) 

“Em virtude da magnitude do impacto da disfagia em lactentes e crianças, é imprescindível que o 
profissional da saúde esteja preparado para identificar os sinais e sintomas da disfagia. Isso deve ser 
realizado a fim de que se realizem logo a avaliação e o tratamento indicado nos recém nascidos pré-
termo e de risco.“ (LEVY ; VALÉRIO, 2014, p. 98).  

Considerando a intervenção fonoaudiológica junto a esta população, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(   ) O quadro respiratório estável e o balanço calórico de 90cal/kg/dia são critérios para o início do 

plano de tratamento fonoaudiológico do neonato hospitalizado. 
(   ) A sucção não nutritiva pode ser iniciada quando o neonato ainda se encontra na incubadora e 

não deve ser associada ao momento em que este recebe o alimento pela sonda. 
(   ) O fonoaudiólogo, ao finalizar a técnica de sucção não nutritiva, deve posicionar o neonato em 

prono ou decúbito lateral-esquerdo, semi-inclinado, com o intuito de facilitar o trânsito gástrico. 
(   ) A sonda gástrica deve ser mantida no início da transição da alimentação por via oral e sua 

retirada pode ser realizada somente quando o neonato consegue receber toda a prescrição de 
leite por via oral. 

(   ) O fonoaudiólogo, nos episódios de aspiração, deve interromper imediatamente a alimentação 
do neonato, posicioná-lo em prono e estimular a tosse e, em seguida, aspirá-lo, rapidamente, 
com equipamento adequado. 

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

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


