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INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 12, é constituído de 50 (cinqüenta)
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 20 – Legislação da Saúde
21 a 50 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite
ao fiscal que o substitua.
3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para
a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente
o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
E
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou
emendada, ou não houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar,
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do
Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas
e trinta minutos do início da prova.
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE
RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10.

Em defesa do padrão nacional
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Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.
Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de
saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda,
pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima e penosíssima, onde um número enorme
de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um
mar de rosas de festas e glamour.
E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, “natural”, será de fato o preferido por homens e mulheres que
não estão comprometidos com o conhecido “Barbie look”? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas
irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma
celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso,
porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês “hour-glass look”, aparência de
ampulheta), mas jovens também.
Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função
de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais
gordinhas do que as gordinhas.
Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e
as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por
uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e
até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem,
violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque
noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a
cintura insensatamente perdida.
Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie
nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de
mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas,
chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências
estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas
mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da
espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quiçá
radiosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meiatigela.
Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira,
pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável
majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.
(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.)

QUESTÃO 01
Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é
A) ensaio de divulgação científica.
B) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade.
C) relato de experimento.
D) editorial que apresenta bibliografia comentada.
E) crônica de cunho intimista.
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QUESTÃO 02
Que intencionalidade estrutura o texto?
A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres.
B) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza.
C) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho.
D) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia.
E) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares.

QUESTÃO 03
A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por
A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda.
B) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor.
C) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto.
D) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva, denotativa.
E) antecipação de contra argumento.

QUESTÃO 04
Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) A ocorrência de neologismos como violonófilos e cinturistas garante expressividade ao texto.
) O uso de interjeições como a-ha e claro caracteriza o registro formal adotado para o texto.
) A parodização de discurso solene causa efeito de humor: Espero que o país se una em torno do restabelecimento do
legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada,
reassuma sua estatuesca e inimitável majestade...
) A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: ...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha
escondida, uma celulitezinha.

Assinale a seqüência correta.
A) V, F, V, V
B) F, V, F, V
C) V, F, V, F
D) V,V, V, V
E) F, F, V, V

QUESTÃO 05
Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta.
A) Em Aliás, ninguém entende, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1).
B) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (linha 18).
C) Em Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora introduz idéia alternativa, sem
expressar temporalidade (linha 25).
D) A repetição de quanto estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12).
E) O conector não só ....mas também relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13).

QUESTÃO 06
Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa.
A) notícias, cada vez mais freqüentes
B) as mais gordinhas do que as gordinhas
C) carreira dificílima, penosíssima
D) número enorme de jovens
E) terreno tão resvaladiço
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QUESTÃO 07
Assinale o trecho em que há exemplo de conotação.
A) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical
B) uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais
C) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes
D) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura
E) elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra
Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando...
A) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce
mistério das mulheres.
B) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento
único imposto por estetas de meia-tigela.
C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na
busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.
D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão.
E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde.

QUESTÃO 09
Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) São intransitivos todos os verbos do período: Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.
B) A oração o Criador seja louvado! equivale a Louve-se o Criador!, com verbo no imperativo, expressando ordem ou convite.
C) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.
D) O termo conclusão funciona como adjunto adverbial em: chegou à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima
E) Gostosas irretocáveis funciona como agente da passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que mesmo possui sentido semelhante ao que revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma
malhação perversa (linhas 19 e 20).
A) Sinto o mesmo que você.
B) Mesmo que seja convidado, não irei.
C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você.
D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo “natural”?
E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE
QUESTÃO 11
A Constituição Federal brasileira de 1988 define como diretrizes da organização do Sistema Único de Saúde (SUS)
A) universalidade de acesso, integralidade de assistência e igualdade de assistência à saúde.
B) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
C) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
D) participação da comunidade e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde e descentralização.
E) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da
comunidade e vigilância epidemiológica.
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QUESTÃO 12
A coluna da esquerda apresenta as principais legislações da saúde e a da direita, as matérias tratadas pelas mesmas. Numere a
coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990

(

2 - Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990
(
3 - Constituição Federal brasileira de 1988
(

) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a transferência
intergovernamental de recursos financeiros na área de saúde.
) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de
saúde, executadas, isoladas ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de
direito público ou privado.
) Determina que a saúde é livre à iniciativa privada.

Marque a seqüência correta.
A) 2, 3, 1
B) 1, 2, 3
C) 3, 1, 2
D) 2, 1, 3
E) 3, 2, 1

QUESTÃO 13
Segundo a legislação brasileira, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre as condições dessa
participação, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo diretrizes
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com exceção das entidades filantrópicas e das sem fins lucrativos.
) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos
casos previstos em lei.
) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins
de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo
a comercialização autorizada pelo gestor municipal.

Assinale a seqüência correta.
A) V, F, V, V
B) F, F, V, V
C) V, F, V, F
D) V, V, F, F
E) F, F, V, F

QUESTÃO 14
NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o artigo 6.º, da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro
de 1990, a execução de ações de
A) Vigilância Sanitária.
B) Saúde do Trabalhador.
C) Assistência Terapêutica.
D) Vigilância Epidemiológica.
E) Saúde Indígena.

QUESTÃO 15
NÃO é critério utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o repasse de valores aos Estados, Distrito Federal e Municípios:
A) Desempenho técnico, econômico e financeiro dos últimos 5 anos
B) Perfil demográfico
C) Perfil epidemiológico
D) Características qualitativas e quantitativas da rede de saúde
E) Previsão do plano qüinqüenal de investimento da rede
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QUESTÃO 16
A coluna da esquerda apresenta algumas ações específicas em saúde e a da direita, o entendimento dessas ações, segundo a
legislação da saúde. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Vigilância Sanitária

(

2 - Vigilância Epidemiológica
3 - Saúde do Trabalhador

(

(

) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde.
) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos.
) Conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores.

Assinale a seqüência correta.
A) 1, 2, 3
B) 2, 1, 3
C) 3, 1, 2
D) 1, 3, 2
E) 2, 3, 1

QUESTÃO 17
Em relação à organização, à direção e à gestão das ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de
Cuiabá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) O SUS se organiza em Distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total
das ações de saúde.
) A direção do SUS é única, sendo exercida pela Secretaria Municipal de Saúde.
) Cuiabá participa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, que desenvolve, em conjunto, exclusivamente ações e
serviços de saúde.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, V
B) F, V, F
C) V, V, F
D) V, F, F
E) F, F, F

QUESTÃO 18
Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS) que deve existir em cada esfera do governo
– federal, estadual e municipal. Sobre os Conselhos de Saúde, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e
usuários.
) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
) O chefe do poder executivo, em cada instância, homologa as decisões dos Conselhos de Saúde.
) Os Conselhos de Saúde devem se reunir de 4 em 4 anos, com a representação dos vários segmentos.

Assinale a seqüência correta.
A) F, F, V, V
B) V, F, V, F
C) V, V, V, F
D) V, V, F, F
E) F, V, V, V
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QUESTÃO 19
Sobre a política de Recursos Humanos na área da saúde, definida pela legislação atual, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Um dos seus objetivos é a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
B) A política de recursos humanos na área de saúde deverá ser formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo.
C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos
em regime de tempo integral.
D) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa,
mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 20
Sobre as competências da Direção Nacional, da Direção Estadual, do Distrito Federal e da Direção Municipal do Sistema Único de
Saúde (SUS), analise as afirmativas.
I - À Direção Nacional compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados.
II - Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.
III - À Direção Estadual compete acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada.
IV - À Direção Municipal compete formar consórcios administrativos intermunicipais.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
A orelha interna está contida na porção petrosa do osso temporal e constitui-se por uma série de canais e passagens dentro do osso,
denominados labirinto ósseo, que apresenta as seguintes porções:
A) Tuba auditiva, cóclea, meato acústico externo.
B) Aqueduto coclear, aqueduto vestibular e meato acústico interno.
C) Meato acústico externo, labirinto membranoso, cóclea.
D) Vestíbulo, cóclea, canais semicirculares.
E) Ducto, saco linfático, meato acústico externo.

QUESTÃO 22
Em relação às abordagens fonoaudiológicas às trocas surdas-sonoras na escrita, considere:
I - Detecção e diferenciação na fala dos fonemas surdos e sonoros através de um processo de segmentação fonêmica.
II - Utilização de estratégias gramaticais como a semelhança morfológica ou derivação das palavras.
III - Ênfase na produção do traço de sonoridade para melhor definir as imagens mentais sonoras que servem de referencial da
escrita.
IV - Determinação das correspondências adequadas entre sons e letras específicas.
Estão corretas as abordagens
A) I, III e IV, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I e III, apenas.
E) II, III e IV, apenas.
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QUESTÃO 23
A coluna da esquerda apresenta tipos de curva timpanométrica e a da direita, características de cada uma. Numere a coluna da
direita de acordo com a da esquerda.
1 - Curva tipo A

(

2 - Curva tipo Ad

(

3 - Curva tipo As

(

4 - Curva tipo B

(

5 - Curva tipo C

(

) Curva aberta, presente em condições de diminuição da rigidez do
sistema / disjunção da cadeia ossicular.
) Curva plana, caracterizada pela ausência de pico de máxima
admitância / presença de líquido na orelha média.
) Curva normal, caracterizada por um pico de máxima admitância à
baixa pressão no meato acústico externo (−100 à +50 daPa).
) Pico de máxima admitância deslocado para pressão negativa /
disfunção da tuba auditiva.
) Pico de máxima admitância à baixa pressão, com amplitude
reduzida / aumento de rigidez do sistema.

Assinale a seqüência correta.
A) 2, 4, 1, 5, 3
B) 4, 1, 3, 5, 2
C) 2, 4, 1, 3, 5
D) 3, 5, 4, 1, 2
E) 3, 2, 5, 4, 1

QUESTÃO 24
As respostas auditivas observadas no primeiro mês de vida do bebê são desencadeadas por estímulos com fortes intensidades. As
respostas mais freqüentes são:
A) reflexo de procura e reação de hipoatividade.
B) reflexo de gag e reação de sucção.
C) reflexo cócleopalpebral e reação de sobressalto.
D) reação de sobressalto e localização da fonte sonora.
E) reflexo cócleopalpebral e reação de conforto.

QUESTÃO 25
Em relação à triagem auditiva universal em neonatos, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Há necessidade de programas de diagnóstico, acompanhamento e tratamento como parte integral de um programa de triagem
auditiva.
B) Todo bebê identificado e diagnosticado como portador de deficiência auditiva deve iniciar um programa de reabilitação
imediatamente.
C) Programas de educação a pais e profissionais da saúde devem ser elaborados para contribuir na identificação e tratamento
precoces da deficiência auditiva.
D) É recomendada para todos os neonatos, sejam eles de baixo ou alto risco e no máximo até os três meses de idade.
E) Elimina a necessidade de outros programas de identificação de deficiências auditivas em diferentes faixas etárias.

QUESTÃO 26
Os procedimentos utilizados na avaliação auditiva de uma criança são determinados pelas respostas que ela é capaz de dar. Sobre o
processo de avaliação, é correto afirmar:
A) A experiência anterior da criança com testes auditivos é irrelevante.
B) As respostas independem das habilidades motoras e perceptivas da criança.
C) A avaliação deve ser realizada uma única vez, independente das circunstâncias do teste e da facilidade para aprender a
responder a sinais auditivos.
D) Fatores como idade cronológica e mental devem ser desconsiderados.
E) Qualidade do equipamento, ambiente e brinquedos constituem fatores de motivação para a criança.
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QUESTÃO 27
A presbiacusia decorre de alterações
A) da orelha externa e da orelha média.
B) da orelha interna e das vias nervosas auditivas centrais.
C) da orelha média e dos canais semicirculares.
D) da orelha externa e das vias nervosas auditivas centrais.
E) da orelha interna e da orelha média.

QUESTÃO 28
Sobre o processo de seleção e adaptação de prótese auditiva, também conhecida como aparelho de amplificação sonora individual
(AASI), assinale a afirmativa correta.
A) A saída máxima do aparelho deve ultrapassar os limiares de desconforto.
B) O ganho acústico independe do grau e do tipo de perda auditiva.
C) Deve priorizar o histórico do caso, a avaliação audiológica e as necessidades e dificuldades do portador de perda auditiva.
D) A avaliação otorrinolaringológica é dispensável.
E) A adaptação binaural é contra-indicada na maior parte dos casos.

QUESTÃO 29
A filosofia educacional da Comunicação Total para deficiente auditivo baseia-se
A) na oralidade e uso do aparelho auditivo, unicamente.
B) no uso da língua escrita e amplificação sonora.
C) na oralidade e leitura orofacial, unicamente.
D) no uso da língua oral acompanhada da língua de sinais.
E) no bilingüismo e amplificação sonora.

QUESTÃO 30
O aspecto pragmático da linguagem refere-se
A) ao conteúdo a ser comunicado: significado das palavras.
B) à função da comunicação, motivação ou intenção de se comunicar.
C) às regras que estabelecem a composição ou estruturação de enunciados.
D) ao modo de composição das palavras para designar plural e gênero.
E) à aprendizagem dos fonemas da língua.

QUESTÃO 31
Em relação à dislexia do desenvolvimento, analise as manifestações lingüístico-cognitivas.
I
II
III
IV
V

-

Histórico anterior de distúrbio de linguagem oral.
Dificuldades na linguagem escrita nos períodos pré-escolar e escolar.
Dificuldades na escrita somente no período escolar.
O distúrbio fonológico pode ou não estar presente antes do início da escolarização.
Falha nas habilidades fonológicas, sintáticas e semânticas da linguagem escrita.

São manifestações lingüístico-cognitivas da dislexia do desenvolvimento
A) I, II e V, apenas.
B) III, IV e V, apenas.
C) II, III, IV e V, apenas.
D) I, III e IV, apenas.
E) III e V, apenas.
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QUESTÃO 32
L. de 06 anos foi encaminhado pela professora da pré-escola para avaliação fonoaudiológica devido a trocas de sons na fala tais
como: gelo / zelo e lápis / yapis. Na avaliação, não foram constatadas alterações orgânicas e nem anormalidades anatômicas ou
fisiológicas, sendo diagnosticado distúrbio fonológico. Quais os respectivos processos fonológicos encontrados?
A) Posteriorização de velar e ensurdecimento de fricativas.
B) Frontalização da palatal e frontalização de velar.
C) Frontalização da palatal e simplificação de líquidas.
D) Posteriorização da palatal e ensurdecimento de plosivas.
E) Simplificação de líquidas e plosivação.

QUESTÃO 33
Sobre as características da linguagem na criança com Síndrome de Down, assinale a afirmativa correta.
A) A linguagem não-verbal é isenta da função comunicativa.
B) A expressão oral é mais efetiva que a compreensão.
C) O desempenho cognitivo é superior ao desenvolvimento da linguagem.
D) O bom desempenho nas habilidades motoras orais desfavorece a inteligibilidade da expressão oral.
E) Déficits de atenção e memória independem das alterações da linguagem.

QUESTÃO 34
Paciente de 64 anos, sofreu acidente vascular encefálico em decorrência de um aneurisma cerebral, encaminhado pelo neurologista
para terapia fonoaudiológica com diagnóstico de Afasia de Broca. Sobre as características da linguagem nesse tipo de Afasia,
assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Fala fluente e compreensão gravemente comprometida.
Fala não-fluente, com agramatismos e parafasias fonéticas.
Anomia presente no discurso e comunicação por gestos.
Fala fluente e uso de jargões.

Assinale a seqüência correta.
A) F, F, V, F
B) V, F, V, F
C) V, V, F, V
D) F, V, F, F
E) F, V, V, F

QUESTÃO 35
Os músculos da mastigação atuam de forma conjunta durante os contínuos e sincrônicos movimentos mandibulares. São músculos
levantadores da mandíbula:
A) temporal, masseter, pterigóideo medial.
B) temporal, masseter, pterigóideo lateral.
C) pterigóideo lateral, musculatura supra-hióidea.
D) temporal, masseter, musculatura supra-hióidea.
E) masseter, pterigóideo medial, pterigóideo lateral.

QUESTÃO 36
Indivíduo com 14 anos de idade, apresentando quadro de respiração oral crônica por rinite alérgica, mordida aberta anterior, e
histórico de uso prolongado de mamadeira e chupeta durante a infância. As características esqueléticas e/ou miofuncionais
relacionadas ao caso são:
A) tipologia facial média, musculatura orofacial flácida, postura inadequada de lábios e língua, deglutição atípica.
B) tipologia facial média, musculatura orofacial rígida, postura inadequada de lábios e língua, mastigação eficiente.
C) tipologia facial longa, musculatura orofacial flácida, postura adequada de lábios e língua, mastigação eficiente.
D) tipologia facial curta, musculatura orofacial rígida, postura adequada de lábios e língua, mastigação eficiente.
E) tipologia facial longa, musculatura orofacial flácida, postura inadequada de lábios e língua, deglutição adaptada.
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QUESTÃO 37
Nas alterações de fala de origem musculoesquelética, o ponto articulatório é o que mais freqüentemente se altera. Sobre essas
alterações, assinale a afirmativa correta.
A) A etiologia pode estar relacionada à presença de tonsilas hipertróficas e alterações estruturais da face.
B) Sotaques, dialetos e regionalismos são considerados distúrbios de fala.
C) Próteses dentárias mal adaptadas contribuem para a precisão articulatória.
D) O exame fonoaudiológico deve priorizar apenas a avaliação da função da fala.
E) Alterações oclusais favorecem a produção adequada de fonemas.

QUESTÃO 38
Sobre o tratamento fonoaudiológico nos distúrbios articulatórios compensatórios (DAC) decorrentes das fissuras labiopalatinas,
assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Exercícios isolados de sopro são ineficazes na eliminação do DAC.
B) A fonoterapia só poderá ser realizada após a correção cirúrgica da disfunção velofaríngea.
C) A base terapêutica consiste no direcionamento oral do fluxo de ar na produção das diversas consoantes orais da fala.
D) Quando a eliminação do DAC é realizada na presença de disfunção velofaríngea, é possível observar que a melhora na
inteligibilidade de fala é associada a uma piora da hipernasalidade.
E) A prótese de palato é um recurso coadjuvante da fonoterapia para eliminação do DAC durante o período pré-cirúrgico.

QUESTÃO 39
Sobre as disfagias, analise as afirmativas.
I - A disfagia é um distúrbio que pode envolver as fases preparatória oral, oral propriamente dita, faríngea e esofágica da
deglutição.
II - As disfagias orofaríngeas mecânicas estão associadas a causas inflamatórias, traumáticas, câncer de cabeça e pescoço.
III - Na terapia fonoaudiológica, a manipulação de consistência alimentar independe do tipo de comprometimento na dinâmica da
deglutição.
IV - Pacientes com disfagia neurogênica podem apresentar associadamente alterações de linguagem, fala e distúrbios cognitivos.
Estão corretas as afirmativas
A) III e IV, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 40
A respiração nasal é uma função fundamental para o crescimento e desenvolvimento adequados do complexo craniofacial do
indivíduo, pois promove o funcionamento adequado das demais funções estomatognáticas. Quando há algum impedimento para que
a respiração nasal possa se realizar, tem-se a respiração oral. Sobre a respiração oral, assinale a afirmativa correta.
A) A etiologia da obstrução nasal e/ou faríngea é irrelevante para o tratamento fonoaudiológico.
B) A função mastigatória é sempre preservada.
C) A relação forma-função permanece inalterada.
D) Promove alteração do tônus da musculatura orofacial e da postura dos órgãos fonoarticulatórios.
E) Suas conseqüências independem do início e duração do quadro de respiração oral.

QUESTÃO 41
Em relação à disfluência infantil e à gagueira, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) As disfluências fazem parte do desenvolvimento lingüístico da criança e tendem a desaparecer com o processo maturacional.
B) Em crianças pequenas, o tipo, o número e a freqüência das disfluências podem auxiliar no diagnóstico diferencial entre
disfluência desenvolvimental e gagueira.
C) A etiologia da gagueira ainda não está estabelecida, mas a tendência atual aceita o caráter multifatorial, associando os fatores
genético, ambiental, emocional e lingüístico.
D) Prolongamentos, pausas tensas e bloqueios estão mais presentes nas disfluências.
E) O tratamento da gagueira deve compreender a causa, as características e o impacto na vida do indivíduo.
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QUESTÃO 42
A musculatura laríngea é dividida em dois grupamentos regionais, os músculos intrínsecos e os extrínsecos. Os músculos intrínsecos
têm origem e inserção na laringe e possuem relação direta com a função fonatória. Marque a alternativa que apresenta os músculos
intrínsecos da laringe.
A) Estilo-hióideo, digástrico, milo-hióideo, gênio-hióideo, genioglosso, hioglosso.
B) Esterno-hióideo, esternotireóideo, tireo-hióideo, omo-hióideo.
C) Tireoaritenóideo, cricoaritenóideos posterior e lateral, aritenóideo, cricotireóideo, ariepiglótico, tireoepiglótico.
D) Estilo-hióideo, gênio-hióideo, esterno-hióideo, tireo-hióideo.
E) Cricoaritenóideo posterior, cricoaritenóideo lateral, aritenóideo, estilo-hióideo, esterno-hióideo.

QUESTÃO 43
Professora de 34 anos com queixa de fadiga vocal e diagnóstico otorrinolaringológico de nódulos vocais e fenda glótica. Quais
características vocais podem ser encontradas nessa lesão benigna de laringe?
A) Voz rouca-soprosa, pitch agudo, ataque vocal isocrônico.
B) Voz bitonal, pitch agudo, incoordenação pneumofônica.
C) Voz rouca-soprosa, pitch grave, ataque vocal brusco.
D) Voz áspera, pitch agudo, ataque vocal aspirado.
E) Voz crepitante, pitch grave, ataque vocal isocrônico.

QUESTÃO 44
A muda vocal – fenômeno fisiológico que ocorre durante a adolescência – é caracterizada por um crescimento evidente da laringe
acompanhando o crescimento corporal, associado à ação dos novos níveis hormonais. Tal fenômeno transforma a laringe infantil em
laringe adulta, com impacto vocal principalmente para o sexo masculino. NÃO é característica da muda vocal:
A) Alongamento do pescoço
B) Alargamento do tórax
C) Abaixamento da freqüência fundamental
D) Descida da laringe no pescoço
E) Diminuição da capacidade vital

QUESTÃO 45
A coluna da esquerda apresenta os distúrbios da comunicação oral decorrentes de lesão neurológica e a da direita, sua
caracterização. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 – Afasia

(

2 – Apraxia

(

3 – Disartria

(

) Os erros articulatórios aumentam proporcionalmente à complexidade
do ajuste motor que a articulação exige.
) Imprecisão na articulação das consoantes, monointensidade e
alteração na velocidade de fala.
) Déficit geral de linguagem caracterizado por distúrbios na emissão
e/ou compreensão.

Marque a seqüência correta.
A) 2, 3, 1
B) 3, 2, 1
C) 2, 1, 3
D) 1, 2, 3
E) 1, 3, 2

QUESTÃO 46
A relação s/z, durante avaliação comportamental da voz, é uma medida empregada na análise da
A) freqüência fundamental.
B) capacidade vital.
C) ressonância.
D) velocidade de fala.
E) eficiência glótica.
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QUESTÃO 47
Patologia laríngea causada por um evento único, de intenso fonotrauma; lesão gelatinosa, fibrótica ou hemorrágica; com sintomas de
rouquidão e soprosidade variável; cujo tratamento é geralmente cirúrgico. Esse quadro sugere
A) Nódulo vocal.
B) Pólipo vocal.
C) Edema de Reinke.
D) Granuloma.
E) Cisto epidermóide.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa que apresenta técnica adequada de aleitamento materno.
A) Pega eficaz, abocanhando praticamente toda a região mamilo-areolar.
B) Retração das bochechas do lactente durante a sucção.
C) Lábio inferior do lactente voltado para dentro da cavidade oral.
D) Corpo do lactente distante do corpo da mãe.
E) Cabeça, cintura escapular e quadril do lactente desalinhados.

QUESTÃO 49
Em relação à Carteira de Identificação Profissional de Fonoaudiólogo, assinale a afirmativa correta.
A) Concede ao portador o direito de exercer a profissão em território nacional e internacional.
B) Serve como prova para fim de exercício da profissão e como carteira de identificação oficial; tem fé pública em todo território
nacional.
C) Exclui a necessidade do pagamento da anuidade ao respectivo Conselho Regional de Fonoaudiologia.
D) Concede o direito de exercício simultâneo da profissão em todos os Conselhos Regionais de Fonoaudiologia.
E) Fornece ao Fonoaudiólogo o título de Especialista pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia.

QUESTÃO 50
De acordo com o Código de Ética, é VEDADO ao Fonoaudiólogo:
A) Comunicar ao Conselho de Fonoaudiologia onde estiver inscrito recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivada
pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão e a aplicação do código.
B) Assegurar o bom desempenho da fonoaudiologia sob aspectos técnico-profissionais em função ou não de chefia.
C) Ter ampla autonomia no exercício da profissão, podendo optar pelos casos que deseje ou não atender.
D) Delegar e/ou dar treinamento a profissionais de outras áreas e a leigo de atribuições do Fonoaudiólogo ou de sua área de
atuação, mesmo por exigência de chefia, empregadores ou convênios.
E) Dedicar o tempo que considerar necessário ao desempenho de suas atribuições, a fim de manter o nível de qualidade do serviço
proposto.
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