• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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QUESTÃO 3

O escritor Mário Palmério morreu fascinado pela
Amazônia. Durante muitos anos viveu sobre os rios Negro e
Solimões, atraído pela vida dos caboclos, e realizou pesquisas
sobre a flora e a fauna da região. Dizia que, na confluência do
espírito europeu com o espírito dos índios da floresta, ocorria
o que ocorre no encontro das águas do Negro com as do
Solimões: os dois cursos seguem paralelos e vão, pouco a
pouco, se juntando, para a espetacular explosão da pororoca
quando chegam ao Atlântico. Escritores do talento de
Palmério fazem da mente seu caleidoscópio: as idéias se
refletem umas sobre as outras, desenhando, nas figuras
geométricas, hipóteses surpreendentes. Mário disse que
um dia o Brasil seria como o Amazonas em sua foz: de uma
só cor. “Nesse dia” — disse, com a profecia no sorriso —
“o Brasil fecundará o mundo como o Amazonas fecunda o
Atlântico: com os estrondos do choque”.
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Só algumas crianças (as que não vasculham os sítios da
Internet) acreditam que os países ricos, que nos enviam suas
ONGs e seus técnicos, estão preocupados com o nosso bemestar. Estão preocupados, sim, em preservar áreas virgens
para seu benefício futuro. Contam com elas, se lhes for
cortado o suprimento de óleo e gás do Oriente Médio. Hoje,
lhes interessa proclamar que as grandes árvores amazônicas
são os alvéolos pulmonares do planeta. Amanhã, quando lhes
convier, seus cientistas concluirão que o caule e as folhas da
cana-de-açúcar são muito mais eficientes para a
transformação do carbono em oxigênio e energia. Enquanto
isso, sem que ajamos em defesa de nosso território, eles vão
comprando, a preço de qualquer coisa, vastas áreas da Hiléia.
Por tudo isso, convém-nos, sem manifestações histéricas de
xenofobia, exercer autoridade soberana sobre nosso espaço
geográfico.
Idem, ibidem (com adaptações).

Mauro Santayana. In: Jornal do Brasil, 26/11/2006, p. A2 (com adaptações).

Com referência ao texto acima, assinale a opção incorreta.

Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.
I

O texto é uma narrativa em primeira pessoa, na qual o autor
interfere subjetivamente.
II É possível inferir da expressão “viveu sobre os rios” (R.2) que
o escritor vivia em um barco.
III Na expressão “com as do Solimões” (R.6-7), utiliza-se o
recurso coesivo denominado elipse, ficando subentendida a
palavra águas.
IV O termo “como”, tanto na linha 13 quanto na linha 15, tem a
função de estabelecer, nos períodos, relação de comparação.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

A O emprego de primeira pessoa do plural em “nos” (R.2)
“nosso” (R.3), “ajamos” (R.12) e “convém-nos” (R.14) indica
que o autor inclui o leitor nas afirmações do texto.
B A expressão “seu benefício” (R.5) refere-se a “ONGs e seus
técnicos” (R.3).
C A substituição de “lhes interessa” (R.7) pela expressão
interessa a eles mantém a correção gramatical e as
informações originais do período.
D A palavra “xenofobia” (R.15) está sendo empregada com o
sentido de aversão ao estrangeiro.
QUESTÃO 4

D 4.

1

QUESTÃO 2

Cientistas brasileiros e indianos contestaram a tese de que
as florestas tropicais seriam o “pulmão do mundo”, exibindo
pesquisas nas quais se mostra que um hectare de gramínea
absorve mais carbono do que vários hectares das grandes
latifoliáceas, e que cabe aos plânctons da superfície marinha
a liberação de quase todo o oxigênio que o mundo consome.
O efeito estufa nada tem a ver com a cobertura vegetal do solo.
É claro que o solo deve estar coberto, mas são as queimadas e o
uso de combustíveis fósseis que estão mudando o clima do
mundo. Devemos nos preocupar muito mais com os oceanos do
que com as florestas.
Idem, ibidem.
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Na hora da Abolição, o Império do Brasil disfarçou a
sua derrota atribuindo o fim da escravidão ao gesto
magnânimo da princesa. Mas os historiadores reconstituíram
a narrativa que se queria ocultar, lançando luz sobre a
primeira grande luta social de caráter nacional no Brasil.
Nessa luta, líderes de todas as cores mobilizaram o povo em
torno da exigência de igualdade perante a lei. Os clubes
abolicionistas, as fugas de escravos, com auxílio dos
ferroviários, a greve seletiva dos tipógrafos, que não
imprimiam os manifestos escravistas, a recusa dos jangadeiros
cearenses de transportar cativos derrotaram a escravidão e
destruíram os alicerces do Império.
Demétrio Magnoli. In: O Globo, 30/11/2006.

Quanto às idéias do texto acima, assinale a opção correta.

Com base nas idéias e estruturas lingüísticas do texto acima,
assinale a opção incorreta.

A A tese de que as florestas tropicais seriam o “pulmão do
mundo” é defendida por cientistas brasileiros e indianos.
B Subentende-se das informações do texto que as florestas ainda
são o elemento que mais absorve carbono e libera oxigênio.
C É correto inferir das informações do texto a idéia de que a
substituição das florestas por plantações é que provoca o
efeito estufa.
D De acordo com o texto, os oceanos devem concentrar nossa
atenção porque os plânctons da superfície marinha liberam
oxigênio.

A Depreende-se da leitura do texto que o movimento a favor da
abolição da escravatura foi a primeira grande luta social de
caráter nacional no Brasil.
B Subentende-se do texto que o Império queria ocultar a
verdadeira história da abolição dos escravos no Brasil.
C Na linha 2, a presença de preposição em “ao gesto” justificase pela regência de “derrota”.
D O emprego de vírgula após “abolicionistas” (R.8) justifica-se
por separar elementos de mesma função gramatical
componentes de uma enumeração.
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QUESTÃO 5
1

QUESTÃO 7

As enchentes urbanas vêm fazendo parte, com
freqüência, da rotina dos habitantes das grandes cidades,
tendo como principal causa o próprio processo de

4

urbanização. Nas grandes cidades brasileiras, pode-se
constatar a ocupação desordenada do solo urbano, a
remoção da cobertura vegetal da bacia hidrográfica, com

7

a conseqüente impermeabilização da superfície, a
ocupação de grandes extensões de várzeas naturalmente
inundáveis, além do aumento na geração de lixo e esgoto

10

sanitário, coletados e tratados inadequadamente. Todos
esses fatores modificam e causam impactos no sistema de
drenagem natural, que sofre também alterações diretas

13

pela implantação de canais artificiais. A conseqüência é
o aumento da freqüência, da magnitude, da rapidez e do
tempo de permanência das cheias que têm causado

16

prejuízos às cidades.
Marcelo Miguez e Flávio César Borba Mascarenhas.
In: O Globo, 30/11/2006 (com adaptações).

Com base no texto acima, assinale a opção correta.
A O nível de linguagem e o estilo adotados no texto, pela
objetividade e clareza, são adequados para a elaboração
de textos de correspondência oficial.
B Em “pode-se” (R.4), o “se” tem natureza reflexiva.
C O emprego da vírgula após “natural” (R.12) justifica-se
porque a oração subseqüente é restritiva.
D Na linha 16, o emprego de sinal indicativo de crase em
“às cidades” justifica-se pela regência de “têm” e pela
presença de artigo feminino plural.
QUESTÃO 6

No Windows XP, o Windows Explorer é um
A software que permite a navegação na Internet.
B software que permite a edição de textos e planilhas
eletrônicas.
C recurso que possibilita a organização de sítios favoritos.
D software que permite a visualização de pastas e arquivos
de forma organizada.
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Considerando a figura acima, que mostra um documento em edição
no Word 2003, assinale a opção correta.
A O recurso
permite aumentar o recuo do subtítulo SecretáriaAdjunta.
B Para se justificar o primeiro parágrafo, é suficiente selecioná-lo e
clicar
.
C Para se centralizar o título FINALIDADE, é suficiente selecionálo e clicar
D O recurso

.
permite a corrigir a grafia das palavras do texto.

QUESTÃO 8

A figura ao lado ilustra
uma janela minimizada
que mostra o início da
edição de uma planilha
no Excel 2002.
Considerando essa
planilha, assinale a
opção correta.
A A fórmula para
somar os três valores
numéricos mostrados
na coluna B da
planilha
é
=+B1*B2*B3.
B Ao se selecionar as
células A2 e A3 e
arrastar a alça de
preenchimento até a célula A6, será apresentado: abr, mai e jun.
C Para se centralizar cada um dos números nas respectivas células,
é suficiente selecionar todas as células e clicar
.
D Para se calcular o valor médio dos números apresentados, é
suficiente selecioná-los e clicar

.
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QUESTÃO 9

Com base na figura acima, que ilustra uma página do serviço de atendimento ao cidadão do estado do Pará, e nos conceitos referentes
ao Internet Explorer 6 (IE6), assinale a opção correta.
A No menu

, é possível salvar a página para que possa haver navegação no modo offline.

B Não seria possível salvar a página porque ela ficaria estática.
C Para que a página seja guardada como favorita, é necessário antes salvá-la.
D Ao colocar a página como página inicial, ela é salva na pasta Meus documentos.
QUESTÃO 10

Usando-se o Outlook Express, não é possível
A
B
C
D

catalogar contatos.
enviar arquivos anexos.
eliminar qualquer tipo de vírus oculto em mensagens.
bloquear mensagens de e-mail indesejadas.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

Os princípios da administração pública direta, indireta ou
fundacional, definidos no caput do artigo 37 da Constituição
Federal, são
A hierarquia,

legalidade,

impessoalidade,

moralidade

e

eficiência.
B hierarquia, legalidade, publicidade, universalidade e eficácia.
C legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
D impessoalidade, legalidade, moralidade, efetividade e
discricionariedade.
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Acerca dos poderes inerentes à administração pública, assinale
a opção correta.
A O poder regulamentar é caracterizado pela competência da
administração pública para apurar infrações e aplicar sanções
aos servidores públicos e demais pessoas que possuam
vínculo especial com o poder público.
B Poder hierárquico é o de que dispõe o Poder Executivo para
distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, além de
estabelecer a relação de subordinação entre os servidores do
seu quadro de pessoal.
C O poder disciplinar confere ao chefe do Poder Executivo da
União, dos estados e dos municípios competência para editar
normas complementares às leis, como forma de garantir a sua
fiel execução.
D A Constituição Federal garante ao Estado, em algumas
circunstâncias, que ele faça uso de seu poder disciplinar sem
garantir, aos litigantes, o contraditório e a ampla defesa.
Caderno C

–3–

QUESTÃO 13

Com referência ao ato administrativo, assinale a opção incorreta.
A São consideradas atributos do ato administrativo a presunção

QUESTÃO 15

No tocante à Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993), assinale a
opção correta.

de legitimidade, a imperatividade e a auto-executoriedade.
B Convalidação é um ato produzido pela administração pública

A Essa lei não considera o treinamento e aperfeiçoamento de

com vistas a suprir vícios sanáveis em ato ilegal, com efeitos

pessoal em serviços técnicos profissionais especializados.

retroativos ao momento de sua expedição, em decisão em que

B As empresas públicas não estão subordinadas ao regime

se evidencie não serem acarretados prejuízos a terceiros ou ao
interesse público.
C O ato é vinculado quando a lei estabelece que, em
determinadas circunstâncias, a administração deve agir de
maneira preestabelecida, sem margem de escolha para as
autoridades, e é considerado discricionário quando a lei
define alguma margem de escolha quanto à sua aplicabilidade,

dessa lei.
C Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão
são modalidades de licitação.
D Essa lei define empreitada por preço global como a obra ou
serviço por preço certo de unidades determinadas.
QUESTÃO 16

facultando à autoridade constituída, segundo critérios de
conveniência e oportunidade, a escolha da melhor alternativa,

Em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves e José

dados os limites legais para o interesse público.

Sarney, chegou ao fim o regime militar instaurado vinte e

D A revogação, que é a extinção do ato administrativo
discricionário, por questão de mérito, feita pela administração

um anos antes. De lá para cá, o país consolidou a democracia
política e obteve estabilidade econômica, embora apresente

pública, produz eficácia retroativa sobre os efeitos produzidos
no passado.

baixos índices de crescimento e elevada desigualdade.
Relativamente ao cenário político brasileiro contemporâneo,

QUESTÃO 14

assinale a opção incorreta.
A respeito de desapropriação, assinale a opção incorreta.
A Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos

A A Constituição de 1988, marco jurídico-político da nova

municípios desapropriar, por interesse social para fins de

ordem democrática, é assinalada pela ênfase dada aos direitos

reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua

e deveres individuais e coletivos.

função social, mediante prévia e justa indenização.
B A desapropriação pode incidir sobre bens móveis ou imóveis.
C A

Constituição Federal distingue três espécies de

desapropriação: a desapropriação ordinária, a desapropriação

B O primeiro presidente eleito pelo voto direto, após o período
autoritário, Fernando Collor, não completou seu mandato,
afastado que foi por impeachment.

para reforma urbana e a desapropriação para reforma agrária.

C Emenda constitucional aprovada durante o primeiro mandato

D No caso de desapropriação para fins da reforma agrária, a

de Fernando Henrique Cardoso instituiu a reeleição para o

indenização deve ser justa e prévia, devendo o pagamento das
terras desapropriadas ser feito em títulos da dívida agrária e
o valor das benfeitorias úteis e necessárias, indenizado em
dinheiro.
UnB/CESPE – SEAD/PCPA
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cargo de chefe do Poder Executivo.
D Ainda vigora no Brasil o bipartidarismo, herança do regime
militar que a redemocratização ainda não conseguiu afastar.

Caderno C

–4–

QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

Fruto de uma longa história, que em muito antecede a

Historicamente, o Brasil caracterizou-se por ser uma sociedade

colonização européia, o Brasil é um país culturalmente rico e

essencialmente rural. Esse quadro começou a ser alterado

diversificado, que acolhe povos e outras culturas. De um amplo
conjunto de elementos e influências, a nação constrói sua
identidade. No que concerne às manifestações culturais

rapidamente a partir dos anos 30 do século XX e, sobretudo, do
pós-Segunda Guerra Mundial. Industrialização e urbanização
conduziram a radical transformação da fisionomia brasileira. No
que se refere a esse processo histórico, assinale a opção

brasileiras, assinale a opção incorreta.

incorreta.

A Independentemente do juízo que se faça de sua programação,

A A moderna urbanização brasileira se fez de forma

a televisão desempenha importante papel como veículo de

razoavelmente planejada e contemplou, de forma equânime e

entretenimento e de informação.

simultânea, as diversas regiões do país.

B A arquitetura moderna mundial tem no Brasil uma de suas
maiores referências, haja vista a projeção alcançada por

B Foi intenso o movimento interno da população, marcado pelo
expressivo êxodo rural em direção aos centros urbanos.
C A construção de Brasília, com a transferência da capital para

profissionais como Oscar Niemeyer.

o planalto central, também se vinculou ao projeto de

C O Nobel de Literatura conferido ao poeta Carlos Drummond
de Andrade é o reconhecimento mais evidente da pujança

interiorização do desenvolvimento brasileiro.
D Entre as conquistas do Brasil que se urbanizou está a
universalização, praticamente assegurada, do acesso ao ensino

literária brasileira.

fundamental.

D O samba é o ritmo característico do Brasil. A bossa nova,

QUESTÃO 20

sobretudo, tornou mais conhecida internacionalmente a
música popular brasileira.
QUESTÃO 18

A preocupação com o meio ambiente é um dos traços definidores
do mundo contemporâneo. Assim como ocorre no Brasil, em
muitos países e regiões do planeta, Estado e sociedade se

Entre os elementos que melhor caracterizam a economia

mobilizam no sentido de adequar o necessário desenvolvimento

internacional contemporânea, certamente se destacam os que se

à

referem ao quadro geral determinado pela globalização. A esse

Relativamente a esse tema, assinale a opção correta.

manutenção

de

satisfatórias

condições

ambientais.

respeito, é correto afirmar que o atual cenário mundial é
assinalado pela

A Voltada para as questões de segurança, que colocam em risco
a paz mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU)

A incessante aplicação das inovações tecnológicas no sistema
produtivo, o que leva ao aumento da capacidade de produção
e de comercialização de bens e mercadorias.
B redução das facilidades de circulação de capitais pelos
mercados mundiais como forma de impedir práticas
criminosas, como a lavagem de dinheiro.
C expansão do conhecimento e do desenvolvimento científicotecnológico, simetricamente repartidos pelos diversos
continentes.
D formação de blocos econômicos regionais, exceto na velha

ainda não atentou para a necessidade de atuar na delicada área
do meio ambiente.
B Uma das maiores críticas que a comunidade internacional faz
ao Brasil é a inexistência, na estrutura do Estado brasileiro, de
algum órgão voltado especificamente para o trato das
questões ambientais.
C As poucas organizações não-governamentais (ONGs) que
atuavam em escala mundial na área do meio ambiente foram
desativadas recentemente graças às pressões dos Estados
nacionais, que se sentiam atingidos em sua soberania.
D O aquecimento global da atmosfera terrestre, conhecido como
efeito estufa, tem provocado o aumento de intensidade de

Europa, marcada por nacionalismos e incompreensões

fenômenos naturais que acarretam diversos e graves

recíprocas entre seus países.

problemas, além de preocupantes variações climáticas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

No que se refere à anatomia e fisiologia da cóclea, assinale a
opção correta.
A A cóclea é dividida pelo labirinto membranoso em três partes:
rampa timpânica, ducto coclear e rampa vestibular. As rampas
vestibular e timpânica possuem importante função na
condução da energia sonora para as estruturas sensoriais da
rampa média.
B No ápice da cóclea, as rampas timpânica e vestibular se

Na confecção de próteses auditivas, podem ser feitas modificações
nos moldes auriculares, promovendo-se alterações nas curvas de
resposta, independentemente da posição dos seus controles
internos. Entre as modificações realizadas nos moldes auriculares,
não se inclui
A
B
C
D

comunicam através do modíolo, o que possibilita que as ondas

QUESTÃO 24

provocadas pelo estribo na perilinfa do vestíbulo possam ser
conduzidas da rampa vestibular para rampa timpânica.
C A membrana basilar é uma estrutura gelatinosa com forma
ondulada, transparente, sem núcleos celulares; encontra-se
localizada sobre o órgão de corti e é fundamental

na

estimulação dos estereocílios ou cílios quando o ducto coclear

controle automático de ganho.
ventilação.
atenuador acústico.
efeito corneta.

A timpanometria é uma medida dinâmica da imitância acústica.
Por meio dessa técnica, verifica-se o grau de mobilidade do
sistema tímpano ossicular, decorrente da variação de pressão do
ar no meato acústico externo. Julgue os itens a seguir, quanto à
correlação entre o resultado esperado do timpanograma e o
funcionameto da orelha média.

é estimulado pela onda sonora.
D O ligamento espiral, epitélio receptor estimulado por meio de

Com relação à audiologia clínica, julgue os próximos itens.

Curva tipo A — esperada em indivíduos com função normal
da orelha média.
II Curva tipo B — esperada em indivíduos com presença de
fluido na orelha média.
III Curva tipo C — esperada em pacientes com mau
funcionamento da tuba auditiva.

I

A quantidade de itens certos é igual a

ondas sonoras, é formado por células ciliadas sensoriais e
células de sustentação.
QUESTÃO 22

Os testes audiométricos subjetivos, utilizados na audiologia,
são chamados de testes psicométricos ou psicoacústicos, que,
além de outros aspectos, determinam a área de sensibilidade
do ouvido humano.

II O principal objetivo do teste audiométrico é obter o limiar
mínimo de audibilidade do indivíduo.
III Entende-se por limiar de audibilidade o nível mínimo de
pressão sonora capaz de impressionar o ouvido humano para
um tom puro, em 50% das vezes em que o estímulo é
apresentado.
IV O ouvido humano não é igualmente sensível para todas as
freqüências; a faixa de audição humana está compreendida
entre 250 hz e 8.000 hz.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
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I

A
B
C
D

0.
1.
2.
3.

QUESTÃO 25

Assinale a opção correta no que se refere a próteses auditivas.
A As próteses auditivas retroauriculares apresentam todos os
componentes eletrônicos localizados dentro de uma caixa, em
formato de vírgula, que se adapta atrás do pavilhão auricular.
B Os circuitos das próteses auditivas intra-aurais ocupam parte
do meato acústico externo e a concha do pavilhão auricular, de
forma completa ou incompleta (tipo concha ou meia-concha).
C As próteses auditivas intra-auriculares apresentam todos os
seus componentes inseridos dentro do molde auricular do
usuário, na área da concha e meato acústico externo.
D As próteses auditivas do tipo intracanal ocupam os meatos
acústicos interno e externo do usuário e se subdividem em
intracanal e microcanal.
Caderno C
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QUESTÃO 26

Quanto ao tipo, as perdas auditivas classificam-se em condutiva,
mista, neurossensorial, central e funcional. Quanto a essa
classificação, assinale a opção correta.

QUESTÃO 29

Com relação ao tratamento fonoaudiológico utilizado em
disfonias, julgue os itens subseqüentes.
I

A Denomina-se perda auditiva condutiva o quadro audiológico
de perda auditiva exagerada ou simulada.
B Nas perdas auditivas mistas a lesão está localizada na via
auditiva central, ou seja, na porção do nervo coclear e de suas
conexões, que se encontram entre o núcleo coclear e o córtex
do lobo temporal.
C As perdas neurossensoriais resultam de distúrbios que
comprometem a cóclea e(ou) o nervo auditivo.
D As perdas auditivas funcionais e centrais resultam de doenças
que atingem a orelha externa e(ou) orelha média, diminuindo,
desta forma, a quantidade de energia sonora a ser transmitida.
QUESTÃO 27

Assinale a opção em que não se identifica procedimento típico de
programa de conservação auditiva implantado em uma empresa
cujos funcionários são expostos a altos índices de ruído.
A realização de exames de audiometria admissional, periódico
e demissional
B monitoramento audiométrico durante a jornada de trabalho
C definição do tempo de exposição a ruídos e especificação dos
níveis de ruídos para novas instalações
D orientação quanto ao uso de equipamentos de proteção
individual (protetores auriculares)
QUESTÃO 28

Assinale a opção correta em relação as alterações de pregas
vocais.
A Os pólipos de cordas vocais estão associados ao abuso vocal
e são geralmente bilaterais. Apresentam-se como massa sólida
na junção do terço anterior e terço médio das cordas vocais e
são mais comuns em crianças e mulheres jovens. A maioria
dos casos se resolve apenas com fonoterapia.
B O edema de Reinke é uma fenda na porção membranosa das
cordas vocais; geralmente bilateral e decorrente do aumento
na camada superficial da lâmina própria, ele provoca rigidez
na corda vocal, resultando em disfonia.
C Os cistos de cordas vocais, geralmente unilaterais, são massas
preenchidas por fluido; dividem-se em epidermóides e de
retenção e o tratamento geralmente é cirúrgico.
D Os nódulos de cordas vocais são massas pedunculares ou
sésseis, geralmente unilaterais, que se apresentam com
aspecto por vezes gelatinoso, hialino ou fibróide.
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A vibração sonorizada de língua e lábios é um excelente
recurso indicado na presença de patologia em mucosa de
pregas vocais. Ele não deve ser usado, por exemplo, em casos
agudos para não agravar o quadro inflamatório.
II Os exercícios de pushing consistem na emissão vocal durante
a realização de esforço físico, seja no ato de pressionar as
mãos contra a parede, seja no de fazer força com as mãos em
gancho ou em qualquer outra situação de esforço que, por
meio do aumento da atividade da musculatura extrínseca da
laringe, promova a fixação desse órgão, dando suporte à
musculatura intrínseca e propiciando melhor adução glótica.
III O exercício de vocal fry pode ser útil quando se visa à maior
eficiência glótica. Essa adaptação consiste no preenchimento
da cavidade bucal com ar, com produção sonora simultânea,
por período prolongado. Mantém-se essa produção por alguns
segundos e finalmente produz-se um “b+vogal” com
suavidade.
IV O exercício de plosão retida e prolongada, com bochechas
infladas e emissão vocal concomitante, que visa trabalhar com
a musculatura, é o tratamento que abrange a região mais grave
da extensão vocal. Fisiologicamente, esse exercício requer
pouco fluxo de ar e atividade predominante do músculo TA,
principalmente de seu feixe externo.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.

QUESTÃO 30

Quanto ao prognóstico relativo a fissura lábio-palatina, assinale a
opção incorreta.
A O tratamento, mesmo com freqüentes interrupções, apresentará
resultado satisfatório.
B A motivação do paciente, assim como dos pais ou
responsáveis, interfere positivamente no tratamento
desenvolvido.
C Além da disfunção velofaríngea, outros distúrbios podem
interferir no progresso do tratamento, tais como deficiência
auditiva e distúrbios psiquiátricos.
D A má mobilidade velofaríngea — paredes laterais e palato
mole — já é um indicativo de que nem mesmo o
procedimento cirúrgico poderá beneficiar de forma satisfatória
o paciente.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Julgue os itens a seguir, quanto à descrição dos distúrbios mais

Com relação à deglutição atípica, assinale a opção correta.

comuns da linguagem e da comunicação.
A Caracteriza-se por qualquer desvio do padrão normal adulto da
I

Disfemia — distúrbio da expressão da fala devido alterações

deglutição. Pode ser definida como o pressionamento da língua

anatômicas dos órgãos fonoarticuladores.

contra a superfície lingual dos dentes incisivos e caninos ou a

II Disartria — distúrbio da articulação da linguagem devido a

protusão daquela entre os dentes da arcada superior e inferior.

alterações do controle muscular dos mecanismos da fala

B Trata-se de uma das funções da laringe e é obtida através do

provocadas por lesões do sistema nervoso central e(ou)

seu fechamento esfincteriano e de sua elevação no pescoço; é

periférico.

a função de proteção das vias aéreas à deglutição.

III Disglossia — distúrbio na fluência da fala, que se manifesta

C Consiste em uma dificuldade de produção oral ocasionada por

por uma interrupção do ritmo da expressão verbal de forma

alterações

mais ou menos brusca.

articulatórios e cuja causa é de origem periférica.

anatômicas

e(ou)

fisiológicas

dos

órgãos

IV Dislalia — distúrbio na produção fonológica, caracterizado

D Trata-se de dificuldade em deglutir, segundo várias etiologias.

geralmente pela dificuldade na aprendizagem dos traços

Tem como características sonolência, tosse freqüente durante

distintivos dos fonemas.

e após a alimentação, e perda de peso.

V Atraso de linguagem — falta de desenvolvimento da
linguagem

na

idade

em

que

normalmente

QUESTÃO 34

esse

desenvolvimento ocorre.

O diagnóstico de desordem funcional de voz é feito quando a
criança apresenta problemas de voz apesar de a laringoscopia

Estão certos apenas os itens

apresentar resultado normal. Algumas crianças não apresentam
alterações ao exame laringoscópio, mas tem sintomas vocais que

A I e III.

podem variar desde uma rouquidão leve até a afonia. Entre as

B II e IV.

possíveis causas de disfonias funcionais infantis, inclui-se

C I, III e V.
D II, IV e V.

I

problema emocional.

II imitação.
QUESTÃO 32

Considerando o panorama das diferentes funções que o

III aprendizagem incorreta.
IV perturbação na relação pais-filho.

fonoaudiólogo pode desempenhar na escola em relação ao
diagnóstico e avaliação do aluno, assinale a opção correta.

A quantidade de itens certos é igual a

A O diagnóstico realizado na escola não deve ser utilizado para

A 1.

elaboração de laudos e encaminhamentos para tratamento fora
do contexto escolar.
B As avaliações feitas na escola não devem ser realizadas, em
hipótese alguma, de forma individual.
C O diagnóstico poderá ser realizado mediante o uso de testes
padronizados, teste de elaboração pessoal e(ou) observação

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 35

Na amamentação natural, a criança suga o alimento, o que lhe
proporciona prazer oral e satisfaz a sua fome. A exercitação da
sucção natural é um processo que contribui de várias formas para
o desenvolvimento da criança. Assinale a opção em que não se
identifica benefícios da amamentação natural.

direta em sala de aula, em diferentes situações interativas ou
de resolução de tarefas.
D O diagnóstico e a avaliação não devem ser feitos de forma
coletiva, direcionados a todas as crianças de uma classe
sucessivamente, como um teste rápido de screening
(varredura).
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A crescimento ósseo-mandibular.
B desenvolvimento facial.
C favorecimento da mobilidade de língua dentro da cavidade
oral.
D diminuição do espaço oral.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

Em relação ao sigilo profissional disposto no Código de Ética do No que se refere aos distúrbios de aprendizagem da linguagem
Profissional Fonoaudiólogo, assinale a opção correta.
escrita na infância, não se considera como fator de risco
A O fonoaudiólogo intimado a depor é obrigado a comparecer
perante autoridade para declarar-lhe o que for questionado e A antecedente familiar, em pais e(ou) irmãos, de perdas
deverá revelar como testemunho todos os fatos de que tenha
conhecimento no exercício da sua profissão.
B O fonoaudiólogo deve manter sigilo sobre fatos de que tenha
conhecimento em decorrência de sua relação com o cliente, desde

auditivas de caráter condutivo de graus variados.
B dificuldade perceptiva manifesta, observável no desenho ou
nos jogos sensoriais.

que seu silêncio não ponha em risco a saúde deste ou da C dificuldade de fala e(ou) linguagem, observada no paciente
comunidade.
ou identificada como antecedente familiar.
C Os resultados de exames não deverão ser fornecidos a terceiros
D atraso psicomotor, especialmente em motricidade fina,
interessados, nem sob a concordância do próprio examinado ou
observável na preensão de objetos, em trabalhos manuais,
de seu representante legal.
D O fonoaudiólogo não está obrigado a guardar sigilo sobre as

em atividades de psicomotricidade.

informações de outros profissionais que estejam comprometidos
com um caso sob investigação.
QUESTÃO 37

QUESTÃO 40

As lesões nos ossos e tecidos da face implicam seqüelas

O quadro em que se considera, para sua identificação, a combinação funcionais e estéticas em diferentes graus, conforme o local,
dos sintomas de hiperfluência, dificuldade de compreensão, presença
o tipo e a extensão da lesão. A solicitação de avaliação
de parafasias e paragrafias corresponde a afasia
fonoaudiológica nos traumas de face freqüentemente tem sido
A de Broca.

realizada pela equipe de cirurgia bucomaxilofacial. Em relação

B de Wernick.

a esse assunto, assinale a opção correta.

C global.
D de Kussmak.
QUESTÃO 38

Paciente do sexo feminino, com 40 anos de idade, cujo pai
apresenta perda auditiva apresenta quadro de perda auditiva
progressiva unilateral (lado direito) há cerca de 5 anos, com

A O atendimento a esse tipo de trauma visa à adequação das
funções do sistema estomatognático — deglutição,
mastigação, respiração e fonação — apenas no pósoperatório imediato.

zumbidos; não refere dor. A otoscopia revelou normalidade e a B Nas disfagias orofaríngeas mecânicas, o trabalho
timpanometria apresentou uma curva “A” com reflexos acústicos
ausentes ipsilaterais e contralaterais à direita bem como uma curva
“A” com reflexos ipsilaterais e contralaterais presentes à esquerda.

fonoaudiológico não consiste em orientar o paciente quanto
à consistência mais adequada do alimento, nem quanto à
necessidade de fracionamento das refeições, mas no que se

O mais provável achado audiométrico, considerando-se o quadro
clínico acima descrito, é

refere à adequação dos utensílios e às manobras posturais
facilitadoras de deglutição e protetoras das vias aéreas.

A perda auditiva do tipo neurossensorial de grau moderado à direita C Nas fraturas mandibulares, caso o paciente permaneça
alimentando-se por via oral no pós-operatório, são
e perda tipo condutiva de grau leve à esquerda.
B perda auditiva do tipo condutiva de grau severo à direita e perda
tipo condutiva de grau leve à esquerda.
C perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo à direita
e limiares auditivos normais à esquerda.
D perda auditiva do tipo condutiva de grau moderado à direita e
limiares auditivos normais à esquerda.
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necessários o incentivo da ingestão oral e o reforço das
orientações realizadas no pré-operatório.
D No

período

pós-operatório

imediato,

a

atuação

fonoaudiológica deve ser iniciada independentemente da
gravidade do quadro e das necessidades do paciente.
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