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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações 
tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de 
saúde, individuais e coletivas”.  

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade. 
(   ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e 

riscos à saúde. 
(   ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas 

demandas dos usuários. 

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

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

Questão 02 (Peso 0,50)  

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo 
Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.  

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é 

A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão. 
B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde. 
C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão. 
D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização. 
E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade. 

Questão 03 (Peso 0,50)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 
2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, 
ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e 
riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” 
(BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que 

A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do 
estilo de vida. 

B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros 
para implementação da política. 

C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a 
promoção do desenvolvimento sustentável.  

D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a 
importância das ações educativas em saúde. 

E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à 
discussão de temas ligados à alimentação saudável. 

 

Questão 04 (Peso 0,50)  

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização ______________________. 

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

A) da Conferência de Saúde 

B) do Fundo Estadual de Saúde 

C) da Agência Nacional de Saúde 

D) da Comissão Intergestores Tripartite 

E) dos respectivos Conselhos de Saúde 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de 
trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 
2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de 
Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a 
conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material 
biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação 
de casos.  

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que 

A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão. 
B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia. 
C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente 

para uso posterior. 
D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico 

que envolvam paciente-fonte HIV positivo. 
E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular 

sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto 
estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a 
Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos. 
(   ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços 

de saúde. 
(   ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por 

utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da 
saúde. 

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

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

 

Questão 07 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. 
Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela 
organização econômica do país. 

(   ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as 
ofertas de exames de diagnóstico. 

(   ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente 
federativo em seu âmbito administrativo. 

(   ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de 
comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. 

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

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

 
 

  



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 001/2017 

(Códigos 009, 010 e 011) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 3 

 

Questão 08 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção 
dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, 
p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que 

A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade. 
B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.  
C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa 

privada. 
D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo 

estabelecimento. 
E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e 

fronteiras em seu território. 

Questão 09 (Peso 0,75)  

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na 
implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e 
conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12). 

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que 

A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e 
grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos. 

B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do 
conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população. 

C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde 
constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado. 

D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e 
gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde. 

E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser 
apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores. 

Questão 10 (Peso 0,75)  

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos 
das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a 
definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da 
Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda 
Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas 
com ações e serviços públicos de saúde é:  

A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde. 
B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana. 
D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde. 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do 
Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de 
gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e 
gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). __________ é uma das diretrizes da 
PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, 
construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo. 

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

A) Cogestão 
B) Ambiência 
C) Acolhimento 
D) Clínica ampliada 
E) Defesa dos direitos dos usuários 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em 
saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre 
os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.  

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo 
de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em 
saúde: 

A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão. 
C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão. 
D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. 
E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Questão 13 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização 
do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação 
interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre 
as Regiões de Saúde, é correto afirmar que 

A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 
B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de 

Saúde.  
C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde 

interestaduais. 
D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do 

Ministério da Saúde. 
E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes 

operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países. 

Questão 14 (Peso 0,75)  

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato 
momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho 
vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de 
trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...].” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282). 

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando 
expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, 
expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado. 

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é 

A) Acolhimento  
B) Ações educativas  
C) Produção de vínculo  
D) Saberes da clínica psicanalítica 
E) Equipamento de ultrassonografia 

Questão 15 (Peso 0,75)  

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar ______________ da dengue na área e sua curva 
endêmica, é medida essencial ______________ dos casos ______________ à Vigilância 
Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de 
vigilância são as ______________. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e 
prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da 
qualidade dos dados. 

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

A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde 
B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares 
C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares 
D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde 
E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50)  

Na pesquisa das medidas de imitância acústica, a ausência do reflexo acústico estapediano 
contralateral e a presença do ipsilateral, bilateralmente, é encontrada em casos de 

A) simulação. 
B) perda auditiva coclear. 
C) paralisia do nervo facial. 
D) perda auditiva condutiva. 
E) distúrbios do tronco encefálico. 

 

Questão 17 (Peso 0,50)  

Em relação aos testes comportamentais para avaliação do processamento auditivo, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.   

(     ) A lateralidade do indivíduo não influencia os resultados dos testes comportamentais. 
(     ) Aspectos linguísticos cognitivos, como a memória e atenção, podem influenciar os resultados 

dos testes comportamentais. 
(     ) A maturação do sistema nervoso central deve ser considerada para a interpretação dos 

resultados dos testes comportamentais. 
(     ) A vantagem da orelha direita sobre a esquerda, observada em testes comportamentais, 

sugere alteração do processamento auditivo. 
(     ) Para a avaliação do processamento auditivo, o fonoaudiólogo deve utilizar diferentes testes 

comportamentais com o intuito de avaliar as diversas habilidades auditivas e estruturas do 
sistema auditivo. 

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

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

 

Questão 18 (Peso 0,50)  

Sobre a anatomofisiologia da linguagem, é correto afirmar que 

A) na maioria das pessoas, as áreas da linguagem estão localizadas no hemisfério cerebral direito. 
B) o lobo frontal, especializado nas funções de linguagem, é o mais anterior, limitando-se com o 

temporal pelo sulco central e com o parietal pelo sulco lateral. 
C) a área de broca ocupa uma região do giro frontal superior, imediatamente em frente à área do 

controle cortical motor, responsável pelos órgãos periféricos da fala. 
D) a área motora da fala se localiza em regiões mais anteriores, com grande participação da região 

frontal, e a área sensorial em regiões mais posteriores, com atuação importante de regiões 
occipitais. 

E) para que a função da linguagem se realize de forma plena, faz-se necessário a integridade das 
áreas receptivas primárias do lobo temporal, parietal e occipital e as áreas pré-motoras, motora 
primária e a área de broca no hemisfério dominante. 

Questão 19 (Peso 0,50)  

Considerando o sistema de classificação das disfonias, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

(1)  Disfonias orgânicas (   )  Nódulos vocais 
(2)  Disfonias organofuncionais (   )  Cistos saculares 
(3)  Disfonias funcionais primárias  (   )  Inaptações vocais 
(4)  Disfonias funcionais secundárias (   )  Úlcera de contato 
 (   )  Uso incorreto da voz 
 (   )  Alterações psicogênicas 

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

A) 1 3 2 2 4 4  
B) 1 3 4 2 3 4 
C) 2 1 2 4 3 4 
D) 2 1 4 2 3 4 
E) 3 1 2 4 2 4 
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Questão 20 (Peso 0,50)  

Sobre o desenvolvimento normal das funções estomatognáticas, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas.   

(     ) A mastigação habitual, no ser humano, é bilateral simultânea. Assim, a mastigação unilateral 
pode ser considerada um processo anormal. 

(     ) A deglutição, função que envia o bolo ou saliva da cavidade oral para a faringe e desta para o 
estômago, tem início na fase intrauterina. 

(     ) Ao nascimento, a criança apresenta uma protrusão mandibular fisiológica que, com a 
amamentação, vai sendo corrigida, promovendo o correto posicionamento desta estrutura. 

(     ) No padrão inicial normal de sucção, do nascimento aos seis meses de idade, os movimentos 
da língua ocorrem, predominantemente, para frente e para trás, simultâneos aos movimentos 
da mandíbula. 

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

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

 

Questão 21 (Peso 0,75)  

A tuba auditiva ou trompa de Eustáquio se estende da parede __________ da cavidade timpânica à 
__________. Normalmente, a porção cartilagínea da tuba auditiva encontra-se __________ e 
__________ temporariamente, através da contração dos músculos tensor e levantador do véu 
palatino e do músculo salpingofaríngeo, com o intuito de equalizar a pressão do ar externo com a 
pressão do ar na orelha média. 

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

A) anterior / laringe / aberta / fecha-se  
B) anterior / laringe / colabada / abre-se 
C) anterior / faringe / colabada / abre-se 
D) posterior / faringe / colabada / abre-se 
E) posterior / laringe / colabada / fecha-se 

 

Questão 22 (Peso 0,75)  

Sobre os distúrbios da fala e linguagem, analise as assertivas a seguir. 

De modo geral, o distúrbio fonológico é mais observado em meninos e o diagnóstico é feito, 
preferencialmente, entre quatro e oito anos 

PORQUE 

as crianças com distúrbio de fala e de linguagem possuem mais familiares com estas alterações 
do que as crianças sem queixas. 

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 23 (Peso 0,75)  

O paciente com doença do refluxo gastroesofágico pode apresentar manifestações esofágicas e 
laringofaríngeas. As manifestações vocais mais comuns, nestes casos, incluem: 

A) rouquidão, fadiga vocal e quebras de sonoridade. 
B) soprosidade e quebras de sonoridade. 
C) soprosidade e fadiga vocal. 
D) aspereza e bitonalidade. 
E) astenia e bitonalidade. 
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Questão 24 (Peso 0,75)  

Sobre a anatomia e a fisiologia relacionada à motricidade orofacial, é correto afirmar que 

A) a mastigação se inicia com a incisão, na qual o alimento é apreendido entre as bordas dos dentes 
incisivos, pela protrusão e abaixamento da mandíbula. 

B) a protrusão da mandíbula é realizada pela ação conjunta dos músculos pterigoideos laterais, 
pterigoideos mediais e feixes anteriores do músculo temporal. 

C) a mastigação inclui movimentos de lateralidade mandibular, realizados pelo músculo pterigoideo 
lateral, direcionando a mandíbula para o mesmo lado da contração.  

D) a fase esofágica da deglutição é inconsciente e involuntária e consiste na transferência do bolo 
alimentar da faringe para o esôfago por meio dos movimentos peristálticos. 

E) a fase oral preparatória da deglutição é inconsciente e voluntária e inicia-se com a apreensão dos 
alimentos. Durante essa fase, o bolo alimentar é misturado com a saliva e transformado em bolo 
homogêneo para que possa ser deglutido. 

 

Questão 25 (Peso 0,75)  

Sobre a reabilitação do paciente com paralisia facial periférica, é correto afirmar que 

A) o paciente com este tipo de acometimento passa por três fases: a fase flácida, a fase de 
desnervação e a fase de reinervação, a qual pode ser acompanhada de sequelas. 

B) o trabalho miofuncional, na fase de desnervação, tem como objetivos diminuir a contratura, 
melhorar a harmonia e simetria facial, aumentando a amplitude dos movimentos, e controlar as 
sincinesias. 

C) os exercícios isotônicos envolvem modificação da fibra muscular e são indicados para estimular a 
oxigenação muscular, a coordenação da musculatura e o aumento da amplitude dos movimentos. 

D) as sincinesias são movimentos associados, que ocorrem entre músculos originalmente 
independentes, do lado oposto ao afetado pela paralisia, como consequência dos desvios das 
fibras durante o crescimento axonal. 

E) os exercícios isométricos, geralmente recomendados na fase inicial da paralisia facial, são aqueles 
em que se desenvolve tensão com modificação do tamanho da fibra muscular, e são indicados 
para aumentar o tônus da musculatura. 

 
Questão 26 (Peso 0,75)  

A fissura labiopalatina (FLP) e a disfunção velofaríngea congênita estão associadas a várias 
alterações do processo alimentar. Considerando a intervenção fonoaudiológica em recém-
nascidos com FLP, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.   

(     ) A postura para a alimentação deverá ser vertical para impedir o refluxo nasal e aspiração 
broncopulmonar. 

(     ) Cabe ao fonoaudiólogo, a indicação e adaptação da placa de acrílico com o objetivo de 
separar as cavidades oral e nasal no processo alimentar. 

(     ) O primeiro problema que o bebê com FLP enfrenta durante a amamentação é a 
dificuldade ou a impossibilidade de gerar pressão intraoral negativa. 

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

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

Questão 27 (Peso 0,75)  

As disfonias funcionais primárias se beneficiam de abordagens terapêuticas, que favoreçam uma 
emissão equilibrada, como as técnicas do método de __________________. 

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

A) fala 
B) ativação vocal 
C) sons facilitadores 
D) competência glótica 
E) órgãos fonoarticulatórios 
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Questão 28 (Peso 0,75)  

A dispraxia da fala é uma desordem da articulação que resulta da perda da capacidade de organizar 
o posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção 
espontânea de fonemas ou de uma sequência de fonemas. Sobre as principais características 
observadas em pacientes dispráxicos, é correto afirmar que   

A) a performance na fala espontânea é pior do que na repetição. 
B) geralmente, há discrepância entre a performance na fala automática e na fala espontânea, sendo 

a segunda mais prejudicada. 
C) a dificuldade de fala é acompanhada de fraqueza e lentidão significantes ou incoordenação da 

musculatura da fala nos movimentos reflexos ou automáticos.  
D) os erros articulatórios aumentam na mesma proporção que aumenta a complexidade articulatória. 

Assim, as consoantes são articuladas mais facilmente do que as vogais. 
E) os erros articulatórios aumentam de acordo com a complexidade do ajuste motor que a articulação 

exige, porém, zona e modo de articulação não interferem na produção da fala. 
 

Questão 29 (Peso 0,75)  

“A reabilitação das disfagias orofaríngeas envolve a modificação da fisiologia da deglutição, podendo 
ser necessária a utilização de estratégias compensatórias para redirecionar e melhorar a deglutição, 
evitando assim, a ocorrência de aspirações traqueais” (LOGEMANN, 1997).  

Sobre as manobras posturais utilizadas para facilitar a eficiência e segurança da passagem do bolo 
alimentar da cavidade oral para a faringe e o esôfago, é correto afirmar que 

A) na manobra supraglótica, os pacientes são orientados a prender a respiração, deglutir e tossir. 
B) a rotação de cabeça para o lado melhor é indicada para pacientes que apresentam alterações 

musculares unilaterais. 
C) inclinar a cabeça para o lado com maior comprometimento direciona o bolo alimentar para o 

melhor lado pela ação da gravidade.  
D) a manobra de queixo para baixo é indicada para indivíduos com atraso na fase faríngea da 

deglutição e com fechamento laríngeo reduzido. 
E) a manobra de cabeça para o lado facilita o trânsito oral pela ação da gravidade e é indicada para 

pacientes que demonstram dificuldades em ejetar o bolo da cavidade oral para a faringe.  
 

Questão 30 (Peso 0,75)  

A teoria ________________ considera que a produção da voz é um fenômeno resultante da 
elasticidade dos músculos laríngeos combinado com a força aerodinâmica da respiração. 

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

A) mioelástica 
B) aerodinâmica 
C) neurocilatória 
D) neurocronáxica 
E) mioelástica-aerodinâmica 

 

Questão 31 (Peso 1,00)  

Sobre o treinamento auditivo acusticamente controlado nos transtornos de processamento auditivo, é 
correto afirmar que  

A) os mesmos testes comportamentais empregados na avaliação do processamento auditivo devem 
ser utilizados para o treinamento auditivo acusticamente controlado. 

B) os testes comportamentais utilizados para o treinamento auditivo acusticamente controlado não 
devem ser empregados para avaliar a evolução da habilidade auditiva durante o processo de 
reabilitação. 

C) a reavaliação das habilidades auditivas deve ser realizada após cada sessão de treinamento 
auditivo acusticamente controlado e utilizar os mesmos procedimentos selecionados para a 
avaliação inicial do processamento auditivo.  

D) o treinamento auditivo acusticamente controlado é realizado em cabina acústica e consiste no 
treino das habilidades auditivas alteradas, através da aplicação repetida dos mesmos testes 
comportamentais utilizados na avaliação do processamento auditivo.    

E) no treinamento auditivo acusticamente controlado, deve-se utilizar todos os testes 
comportamentais disponíveis para a avaliação do processamento auditivo com o intuito de 
desenvolver as habilidades auditivas prejudicadas e aprimorar aquelas não identificadas como 
alteradas no processo de diagnóstico. 
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Questão 32 (Peso 1,00)  

Sobre o implante coclear, analise as assertivas a seguir. 

Os sistemas de frequência modulada (FM) são indicados para crianças usuárias de implante coclear, 
principalmente, em situações de aprendizagem 

PORQUE 

os sistemas FM possibilitam uma melhor percepção da fala em ambientes acusticamente 
desfavoráveis. 

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 33 (Peso 1,00)  

Sobre o diagnóstico diferencial, analise as assertivas a seguir. 

A identificação e o diagnóstico de Distúrbios Específico de Linguagem (DEL) vêm sendo realizados 
muito mais por critérios de exclusão 

PORQUE 

os indivíduos com DEL apresentam manifestações de linguagem heterogêneas, podendo, inclusive, 
variar na mesma criança.   

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 34 (Peso 1,00)  

A encefalopatia crônica infantil não evolutiva (ECINE) é o termo utilizado para designar uma alteração 
neurológica causada por uma lesão permanente, que ocorre no cérebro em fase de desenvolvimento. 
Nos pacientes com ECINE, é possível observar manifestações consideradas de risco para alterações 
da deglutição.  

Considerando as dificuldades esperadas para cada fase da deglutição nestes pacientes, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.   

(     ) A fase faríngea da deglutição é iniciada de forma precoce pela diminuição da sensibilidade da 
faringe e dificuldade na programação motora. 

(     ) Na fase oral da deglutição, ocorre incapacidade de controlar o alimento na boca, culminando 
em escape extraoral e dificuldade de vedamento labial. 

(     ) O padrão de extensão cervical, característico de indivíduos com ECINE, pode dificultar o 
movimento adequado de elevação laríngea, favorecendo a aspiração traqueal durante a 
deglutição. 

(     ) Na fase preparatória oral da deglutição, ocorre perda de reflexos orais, dificuldade na 
movimentação das partes anterior e dorsal da língua, com pobre amplitude lateral desta, e 
perda prematura do alimento.  

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

A) V F V V 
B) V F V F 
C) F F V F 
D) V V F F 
E) F F V V 
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Questão 35 (Peso 1,00)  

O parâmetro acústico de medidas de frequência fundamental corresponde ao número de ciclos 
glóticos por segundos, e os valores normais para homens são de ______________. 

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

A) 80 a 150 Hz 
B) 50 a 150 Hz  
C) 150 a 200 Hz 
D) 150 a 250 Hz 
E) acima de 250 Hz 

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

Questão 36 (Peso 1,00)  

Em pacientes disfágicos desnutridos, recomenda-se a dieta __________ após cinco dias de baixa 
aceitação da dieta __________. Já a nutrição __________ é indicada para pacientes com função 
gastrointestinal comprometida, ou quando a ingestão por via __________ é inadequada e não se 
pode utilizar a terapia __________. 

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

A) enteral / oral / parenteral / oral / enteral 
B) enteral / oral / enteral / oral / parenteral 
C) oral / enteral / parenteral / enteral / oral 
D) parenteral / oral / enteral / oral / parenteral 
E) parenteral / enteral / oral / parenteral / enteral 

Questão 37 (Peso 1,00)  

O leite materno é a mais adequada fonte de nutrientes para o recém-nascido, por isso todas as mães 
devem ser incentivadas a amamentar seus filhos. No entanto, o aleitamento materno é contraindicado 
nos casos de mães com diagnóstico de __________________.  

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

A) varicela  
B) hepatite A 
C) hanseníase 
D) tuberculose 
E) doença de Chagas 

 

Questão 38 (Peso 1,00)  

Sobre o monitoramento de neonatos e lactentes com indicador de risco para deficiência auditiva 
(IRDA), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) 
 

Todas as crianças com IRDA que passaram na triagem auditiva devem realizar monitoramento 
auditivo com avaliação audiológica na atenção especializada. 

(   ) 
 

Os neonatos e lactentes com IRDA que falham na triagem auditiva devem realizar o 
monitoramento do desenvolvimento da audição e da linguagem na Atenção Básica. 

(   ) 
 

Os neonatos e lactentes identificados com perda auditiva condutiva na avaliação audiológica 
realizada na atenção especializada devem ser encaminhados para os centros de reabilitação. 

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

A) F V F  
B) F V V 
C) V V F  
D) V F V  
E) V F F  
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Questão 39 (Peso 1,00)  

Diversas alterações de fala e de linguagem podem surgir em decorrência de uma lesão no sistema 
nervoso central. A afasia é uma das manifestações relacionada à linguagem que pode ser definida 
como uma alteração no conteúdo, na forma e no uso da linguagem. O conhecimento acerca das 
manifestações que podem estar presentes nos diversos casos é importante para o diagnóstico das 
afasias.  

Considerando as manifestações que podem ser observadas nas afasias, tanto na emissão oral 
quanto na gráfica, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Paráfrase (   ) Omissão de elementos da frase. 
(2) Circunlóquio (   ) Ao tentar dizer uma palavra, o sujeito substitui por uma frase. 
(3) Agramatismo (   ) Não consegue acessar o tema principal da enunciação, nem discorrer 

sobre este. 
(4) Neologismo (   ) Utilização de sequências fonêmicas ou grafêmicas que obedecem às 

regras da língua, mas que não existem na língua. 

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

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

 
Questão 40 (Peso 1,00)  

A doença de Pick é uma demência degenerativa ____________que, clinicamente, assemelha-se à 
doença de ____________. A etiologia é desconhecida e a consideração mais provável é que ela seja 
um processo idiopático degenerativo que afete o corpo celular neuronal. Esta doença é caracterizada 
por uma deteriorização intelectual progressiva e a memória é____________ prejudicada do que na 
doença de ____________, principalmente, no estágio ____________ da doença. 

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

A) rara / Parkinson / menos / Alzheimer / tardio 
B) rara / Alzheimer / mais / Alzheimer / precoce 
C) rara / Alzheimer / menos / Alzheimer / precoce 
D) frequente / Alzheimer / menos / Parkinson / tardio 
E) frequente / Parkinson / mais / Parkinson / precoce 

 
Questão 41 (Peso 1,00)  

Sobre a avaliação diagnóstica nas disfagias orofaríngeas mecânicas, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(     ) A nasoendoscopia é utilizada para a avaliação diagnóstica da fase oral da deglutição. 
(     ) 
 

A avaliação clínica da deglutição é o método padrão-ouro para identificação de pacientes 
aspiradores silentes. 

(     ) 
 

A avaliação clínica funcional da deglutição em pacientes traqueostomizados deve ser 
realizada com a cânula da traqueostomia aberta. 

(     ) 
 

A escolha da consistência e do volume alimentar utilizado na avaliação clínica funcional da 
deglutição deve respeitar a tolerância e as condições clínicas de cada paciente. 

(     ) 
 

A classificação do grau da disfagia é realizada considerando-se os achados na avaliação da 
biodinâmica da deglutição, a dependência do paciente, bem como sua saúde pulmonar e 
nutricional.  

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) F V F V F 
D) F F F V V 
E) F F V F V 
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Questão 42 (Peso 1,00)  

Sobre o dano aos sistemas auditivo e/ou vestibular resultante da administração de drogas ototóxicas, 
é correto afirmar que 

A) a incidência da perda auditiva induzida por agentes ototóxicos é maior no sexo masculino. 
B) a perda auditiva adquirida pela administração de drogas ototóxicas é irreversível e de grau 

variável. 
C) a idade não se configura como um fator de risco para a perda auditiva adquirida por drogas 

ototóxicas. 
D) o aparecimento da perda auditiva pode ocorrer durante a exposição ao agente ototóxico ou 

mesmo após à interrupção da exposição. 
E) a perda auditiva por drogas ototóxicas é súbita e de configuração descendente, refletindo o maior 

dano na região apical da cóclea do que na região basal. 

Questão 43 (Peso 1,00)  

Sobre a ototoxidade, analise as assertivas a seguir. 

A avaliação de tons puros em altas frequências não é recomendada para o monitoramento de perdas 
auditivas induzidas por tratamento com drogas ototóxicas 

PORQUE 

a audiometria de altas frequências é um teste subjetivo e não há critérios estabelecidos para a 
interpretação dos resultados. 

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 44 (Peso 1,00)  

De acordo com as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva do Ministério da Saúde (2012), os 
neonatos ou lactentes com malformação de orelha, mesmo que unilateral, devem ser 
________________________________________________. 

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

A) encaminhados para diagnóstico otorrinolaringológico e audiológico diretamente 
B) encaminhados para reabilitação auditiva diretamente 
C) triados com Potencial Evocado de Tronco Encefálico e, em caso de falha,  realizar o resteste em 

15 dias 
D) triados com Emissões Otoacústicas Evocadas e, em casos de falha, realizar o resteste em 15 dias 
E) triados com Emissões Otoacústicas Evocadas e, em casos de falha, realizar o reteste com 

Potencial Evocado de Tronco Encefálico 
 

Questão 45 (Peso 1,00)  

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

A intervenção terapêutica fonoaudiológica na disfagia orofaríngea mecânica, nos casos de câncer de 
cabeça e pescoço, deve iniciar somente após o tratamento cirúrgico e/ou radioquimioterápico 

PORQUE 

a dor, decorrente da intervenção cirúrgica, associada ou não à radioquimioterapia, é um fator limitante 
para a intervenção fonoaudiológica nos casos oncológicos. 

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 46 (Peso 1,00)  

O recém-nascido a termo saudável apresenta reflexos neurológicos orofaríngeos multissinápticos já 
nas primeiras horas após o nascimento. Sobre os reflexos neurológicos fundamentais para a 
alimentação, é correto afirmar que 

A) no momento do nascimento, o reflexo de sucção é o único reflexo presente. 
B) a persistência dos reflexos além da idade esperada não representa prejuízos a atividades 

específicas como respiração e alimentação. 
C) o reflexo de tosse é menos efetivo do que o reflexo de gag, uma vez que a alimentação, nesta 

faixa etária, se constitui, exclusivamente, de líquidos. 
D) ao nascer, devem estar presentes os automatismos orais de busca, sucção, deglutição, mordida e 

o reflexo de gag. 
E) por volta dos 12 meses, a criança substitui os automatismos orais por respostas voluntárias em 

todas as fases da deglutição. 

 
Questão 47 (Peso 1,00)  

Considerando as propostas terapêuticas disponíveis para a atuação fonoaudiológica junto ao neonato 
e lactente que apresentam disfagia, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(    ) A sucção não-nutritiva não pode ser associada à alimentação pela sonda.  
(    ) O estímulo térmico gelado é indicado para recém-nascidos pré-termo e a termo. 
(    ) 
 

A estimulação tátil e gustativa pode ser realizada através de toques na região peri e intra-oral 
com o dedo enluvado. 

(    ) 
 

Durante a estimulação e alimentação, de modo geral, deve-se utilizar a postura semi-elevada, 
evitando a extensão ou flexão exagerada da cabeça. 

(    ) 
 

A indução dos automatismos orais ausentes pode ser realizada através de técnicas 
específicas, como massagens e estímulos gustativos, de acordo com o reflexo que se deseja 
eliciar. 

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

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

 
Questão 48 (Peso 1,00)  

Sobre o diagnóstico e a intervenção fonoaudiológica, analise as assertivas a seguir. 

O recém-nascido que falha em iniciar a sucção nutritiva, ou que suga ou deglute com dificuldade, 
pode apresentar problemas na prontidão para alimentação ou uma doença de base 

PORQUE 

a dificuldade de sucção e deglutição, quando presente em recém-nascido, é um quadro transitório 
decorrente da imaturidadade dos sistemas envolvidos nestas funções. 

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)  

No ano de 2010, foi publicada a Portaria nº 4.279, que estabelece diretrizes para organização das 
Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2014).  

As redes temáticas, priorizadas para organizar a oferta de serviços no âmbito do SUS, são: Rede de 
Atenção às Urgências e Emergências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidado à Pessoa 
com Deficiência, além da ____________________________ e da ___________________________. 

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

A) Rede Cegonha / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Câncer  
B) Rede Cegonha / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas 
C) Rede Cegonha / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Transmissíveis 
D) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Transmissíveis / Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Câncer 
E) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Transmissíveis / Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas 
 
Questão 50 (Peso 1,00)  

A Atenção Básica se constitui na porta de entrada do Sistema de Saúde sendo, portanto, o contato 
preferencial dos usuários com as redes de atenção. Deve primar pela integralidade do cuidado 
ofertado tendo, como maior foco, as ações de vigilância à saúde. Dessa forma, “a incorporação das 
intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos 
serviços de atenção básica em saúde [...]” (BRASIL, 2014, p.15) é uma das mais importantes 
diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde. 

Sobre as ações de Promoção à Saúde, contextualizadas no âmbito da Atenção Básica, é correto 
afirmar que 

A) devem buscar articulação e cooperação intrassetorial e intersetorial, tendo em vista o conceito 
ampliado de saúde. 

B) os determinantes sociais, no caso da atenção básica, ocupam papel secundário nas ações de 
promoção à saúde. 

C) o empoderamento e a autonomia dos sujeitos devem ser estimuladas, a partir da problematização 
da realidade e das práticas verticalizadas de educação em saúde. 

D) envolvem as ações de promoção da saúde planejadas pelas equipes de atenção básica, a 
despeito das características do território e das especificidades locorregionais.  

E) a participação popular e o controle social devem ser incentivados, estimulando o protagonismo 
das pessoas frente às questões de saúde, desde que não alterem o planejamento das ações de 
promoção previstas.  

 


