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a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência
supera a ficção.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.

Marcelo Gleiser

QUESTÃO 01

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma
mensagem para a central de controle vinculada à missão:
“Olá, mundo!”
Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por
humanos num cometa.
O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro
do que pousar na Lua.
Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante,
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol,
sua superfície vai esquentando e seu material começa a
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que,
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.
Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás.
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também
estudar a nossa origem.
A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos
científicos, mandará imagens da superfície do cometa
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição
química da superfície do cometa, buscando, em particular,
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm
abaixo da superfície para coletar amostras do solo.
Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra.
Imagine pilotar um robô a essa distância...
Existem dois mistérios profundamente interligados com
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e
esses estudos serão úteis para elucidar a questão.
Também sabemos que cometas têm matéria orgânica,
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos.
Será interessante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão destacada que NÃO constitui locução
verbal se encontra em
“Philae terá que usar uma combinação...”
“...uma sonda criada por nós pode pousar...”
“...e seu material começa a sublimar.”
“Imagine pilotar um robô a essa distância...”
“...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
indica o modo da ação verbal.
(A)
“O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)
“...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)
“...é praticamente nula.”
(D)
“Isso tudo será feito remotamente...”
(E)
“Existem dois mistérios profundamente interligados...”
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“...à medida que o cometa vai se aproximando do
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto,
relação semântica de
comparação.
proporção.
condição.
modo.
consecução.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o
espaço da expressão em destaque, EXCETO
visto que.
como.
porquanto.
uma vez que.
dado que.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz
referência a algo anteriormente mencionado no
texto, encontra-se na alternativa
“Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
“...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”.
“...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”.
“...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
“Existem dois mistérios...”.

Cargo: Fonoaudiólogo

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a
expressão destacada funciona, sintaticamente, como
predicativo.
objeto direto.
complemento nominal.
objeto indireto.
adjunto adverbial.

QUESTÃO

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma
a respeito das expressões destacadas a seguir.
Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da
origem do Sistema Solar.
Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na
direção...”, pode ficar no plural.
Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída
por à.
Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”,
retoma o Sol.
Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem
acento.

•
•
•

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que
lhe segue, uma relação semântica de
tempo.
conclusão.
causa.
concessão.
proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona
sintaticamente como adjunto adverbial é
“...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
“Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
“Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
“É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
“Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

(B)
(C)
(D)
(E)

Sendo assim, é correto afirmar que
a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 13
Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

(A)

a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o
Rio de Janeiro.
a morena diz que o nome dela não é Mira e nem
Wendy.
a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São
Paulo.

QUESTÃO 12
Dizer que não é verdade que “José não é mecânico
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a
dizer que
(A)
José é mecânico e João não é pedreiro.
(B)
José não é mecânico e João não é pedreiro.
(C)
José é mecânico ou João não é pedreiro.
(D)
José não é mecânico ou João não é pedreiro.
(E)
José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Três amigas vão passar as férias em lugares
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente
nesta ordem. Sabendo que

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
A expressão nessas tem suas sílabas separadas em
ne-ssas.
A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
A expressão chegará apresenta um encontro
consonantal.
A expressão poeira apresenta um tritongo.
A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

corresponde?
7%.
15%.
25%.
35%.
37%.

QUESTÃO 14
Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros
preferidos estava em promoção. O box custava
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é
o valor deste desconto?
(A)
R$ 25,00.
(B)
R$ 31,75.
(C)
R$ 37,50.
(D)
R$ 39,25.
(E)
R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

(D)

Observe a sequência a seguir:
1; 3; 5; 7; ...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com
o sétimo termo?
20.
22.
23.
24.
25.

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo
com o Estatuto Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

QUESTÃO 16
O
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
Presidente, a seu critério, ou por solicitação
(A)
da maioria absoluta dos membros.
(B)
da maioria simples dos membros.
(C)
de, pelo menos, três de seus membros.
(D)
de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E)
de, pelo menos, seis de seus membros.
QUESTÃO 17
Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A)
autorizar a aquisição, alienação e oneração de
bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo
estabelecer normas e delegar poderes.
(B)
analisar e submeter à aprovação do Conselho de
Administração propostas de aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
(C)
pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser
submetidas ao Conselho de Administração.
(D)
fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por
conselheiro do Conselho de Administração.
(E)
instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da
EBSERH, assinale a alternativa correta.
A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

I.

Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem as finalidades de consulta,
controle social e apoio à Diretoria Executiva e
ao Conselho de Administração.

II.

O presidente do Conselho Consultivo será o
Presidente da EBSERH.

III.

A atuação de membros da sociedade civil
no Conselho Consultivo será remunerada de
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da EBSERH.

IV.

O
Conselho
Consultivo
reunir-se-á
ordinariamente pelo menos uma vez por
semana e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou por solicitação do Conselho de
Administração, ou a pedido de um terço dos
seus membros.

Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)
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Assinale a alternativa INCORRETA.
A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e poderá manter escritórios, representações,
dependências e filiais em outras unidades da Federação.
A EBSERH é uma empresa pública com personalidade
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação
de empresas públicas de serviços hospitalares.

Cargo: Fonoaudiólogo

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

limitação da cobertura e do atendimento.

II.

uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais.

III.

irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV.

diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 25
De acordo com a Resolução 453/2012, as
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de
governo, em um prazo de
(A)
05 dias.
(B)
10 dias.
(C)
15 dias.
(D)
30 dias.
(E)
45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Apenas II e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A RENAME e a relação específica complementar
estadual, distrital ou municipal de medicamentos
somente poderão conter produtos com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e serviços, EXCETO
de vigilância epidemiológica.
de vigilância sanitária.
de atendimento psiquiátrico.
de alimentação e nutrição.
de saúde do trabalhador.

Assinale a alternativa que NÃO faz parte das
causas de Obstrução Nasal em decorrência de
malformações congênitas.
Atresia coanal.
Cisto dermoide.
Glioma nasal.
Rinite atrófica.
Encefalocele.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Ministro da Saúde.
(C)
Ministro de Estado.
(D)
Intergestor regional.
(E)
Secretário de Saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A transição da deglutição infantil para a madura
acontece gradativamente e muitas crianças
a atingem em torno de 12 a 15 meses de idade.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
dos fatores que favorecem essa transição.
A formação dos elementos estruturais.
O surgimento da postura ereta da cabeça.
O desenvolvimento dentário.
O desejo instintivo de mastigar.
A capacidade de manipular alimentos de várias
texturas.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME compreende a seleção e a padronização
de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B)
A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará
e publicará as atualizações da RENAME, do
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
(C)
A RENAME será acompanhada do Formulário
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição,
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D)
O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter
especializado.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
“Nos primeiros meses de vida a deglutição é
_____________ desencadeado(a) pelo acúmulo
de líquido na cavidade oral e por volta dos
quatro meses a função começa a apresentar
___________”.
uma contração / uma necessidade fisiológica
reflexa e maturação
uma contração / um mecanismo de proteção das vias
aéreas
um ato motor / uma necessidade fisiológica
um ato motor / um mecanismo de proteção das vias
aéreas

Cargo: Fonoaudiólogo

QUESTÃO 29
De acordo com FURKIM (2010), a fisiologia da
deglutição orofaríngea é didaticamente composta
de 05 fases. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde a uma dessas fases.
(A)
Fase volitiva.
(B)
Fase antecipatória.
(C)
Fase oral.
(D)
Fase faríngea.
(E)
Fase esofágica.

QUESTÃO 33

(A)
(B)

QUESTÃO 30
A reabilitação do paciente com Paralisia Facial
Periférica requer do fonoaudiólogo, antes de
tudo, muita sensibilidade. É preciso levar em
consideração que recebemos um indivíduo
fragilizado, pois se encontra com uma face que
ele próprio não reconhece como sendo verdadeira
e que tal transformação ocorreu, via de regra, de
maneira súbita. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde a uma das alterações que acometem
esse tipo de paciente.
(A)
Desconforto estético e ocular.
(B)
Dificuldades funcionais durante o ato da alimentação.
(C)
Dificuldade respiratória.
(D)
Dificuldades durante a ingestão de líquidos.
(E)
Constrangimentos sociais.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

De acordo com FRIEDMAN (2010), preencha as
lacunas e assinale a alternativa correta.
“A fluência é um acontecimento complexo, porque
se efetua a partir da interação de no mínimo três
fatores: o orgânico, o psíquico e o social. Assim,
propõe-se que a fluência da fala é um acontecimento
complexo que, para ser mais bem compreendido,
deve ser considerado a partir da dialética entre
______________ e _______________”.
o interno / o externo
o som / a articulação
o corpo / a mente
a fala / a linguagem
o contexto / a subjetividade

(B)

(C)

QUESTÃO 32

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na avaliação e reabilitação fonoaudiológica
do paciente com sequela de Traumatismo
Cranioencefálico (TCE), os profissionais devem
ter por objetivo geral maximizar o funcionamento,
independente do indivíduo, garantindo a ele
melhor qualidade de vida. Assinale a alternativa
que NÃO corresponde às metas propostas por
ORTIZ E ARAÚJO (2010).
Restabelecer comportamentos anteriores ao TCE.
Criar o mesmo padrão de funcionamento para as
habilidades alteradas.
Criar um novo padrão de funcionamento para as
habilidades alteradas.
Estabelecer compensações para os déficits
permanentes.
Readaptar-se ao ambiente familiar, social, escolar ou
de trabalho.

(D)

A avaliação fonoaudiológica do paciente com
Afasia, apresentando desordens emissivas, deve
começar com uma completa avaliação da fala
e linguagem e o examinador deve estar atento.
Assinale a alternativa correta que corresponde a
um desvio não linguístico que pode acompanhar
a Afasia.
Distúrbios na codificação de símbolos por meio dos
canais visuais, auditivos e táteis.
Distúrbios na decodificação de símbolos por meio dos
canais visuais, auditivos e táteis.
Distúrbios nos processos centrais de significação,
seleção de palavras e formulação de mensagens.
Distúrbios da expressão de símbolos por intermédio
da comunicação oral, escrita ou gestual.
Distúrbios caracterizados pela perda de atenção e
concentração.

(E)
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O desenvolvimento do sistema fonológico da
língua, incluindo o inventário fonético e as
regras fonológicas, ocorre gradativamente até
aproximadamente os 7 anos: a partir dessa idade,
restam apenas algumas dificuldades específicas.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde às
faixas etárias do desenvolvimento do sistema
fonológico propostas por WERTZNER (2010).
No primeiro ano de vida, o sistema fonológico já
é considerado linguístico e caracteriza-se pela
vocalização de sons existentes na língua falada pelo
adulto (vogal-consoante, consoante-vogal).
Por volta de um ano e seis meses (1:6), a criança
apresenta um vocabulário de 50 palavras, usadas de
forma isolada. Notam-se, ainda, sons sem sentido, mas
que já são usados de forma contrastiva. O inventário
fonético é pequeno, consistindo em plosivas, nasais
e semivogais; as estruturas silábicas são simples
(consoante-vogal, consoante-vogal-consoante ou
consoante-vogal-consoante-vogal).
Entre 1:6 ( um ano e seis meses) e 4 anos é a fase de
maior expansão do sistema fonológico, quando há um
aumento do inventário fonético, usado nas estruturas
silábicas mais complexas e de palavras polissílabas.
Dos 4 aos 7 anos, a criança adquire os sons mais
complexos, produz de forma adequada as palavras
mais simples e começa a usar palavras mais longas,
estabilizando o sistema fonológico.
A partir dos 7 anos, ela geralmente começa a aprender
a ler e a escrever, quando passa a fazer relações entre
o código oral e escrito, por meio de habilidades como
análise, síntese, rima e aliteração.
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QUESTÃO 35

V.

Em relação a linguagem no indivíduo surdo,
informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a
sequência correta.
( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para a aquisição integral de uma língua
de modalidade oral-auditiva é necessário
que as habilidades auditivas estejam
preservadas.
Perdas auditivas são frequentemente
relacionadas aos insucessos na aquisição
da língua e desenvolvimento de linguagem.
No caso da criança surda com perda
auditiva severa e/ou profunda, o acesso a
essa modalidade da língua fica sobremodo
comprometido e isso torna a aquisição da
língua oral uma tarefa árdua, não ocorrendo
de forma natural.
A melhor e mais coerente forma de
estimulação para o desenvolvimento de
linguagem para uma criança surda é,
portanto, aquela que se baseia na utilização
das línguas de sinais como primeira língua,
o que não descarta o aprendizado da língua
oral.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

O tipo, a extensão e a regularidade da
instabilidade geralmente estão associados
ao local e à extensão da doença neurológica
subjacente.

III.

As instabilidades vocais podem ser
divididas em flutuações a longo ou curto
tempo, podem ocorrer isoladamente ou
associadas e, na maior parte das vezes,
estão associadas aos problemas de
abdução.

IV.

As instabilidades de curto tempo estão
relacionadas a irregularidades ciclo a
ciclo no sistema abdutor laríngeo ou na
elasticidade das pregas vocais.

De acordo com PINHO (2010), alguns fatores
contribuem para o melhor desempenho vocal,
tais como: hidratação externa das pregas vocais,
hidratação interna e hidratação direta do trato
vocal, incluindo as pregas vocais. Assinale a
alternativa apresenta corretamente como pode ser
alcançada a hidratação direta do trato vocal e das
pregas vocais.
Ingestão de 2 litros de água por dia.
Ingestão de 3 litros de água por dia.
Gargarejo com soro fisiológico, de 3 a 5 vezes ao dia.
Gargarejo com água filtrada na temperatura ambiente
de 3 a 5 vezes ao dia.
Inalação de soro fisiológico proveniente de aparelho
de nebulização.

QUESTÃO 38
De acordo com REHDER (2010), o sistema de
ressonância visa projetar o som no espaço
pelo reforço da intensidade de sons de
determinadas frequências do espectro sonoro e
no amortecimento de outras e depende de fatores
intrínsecos ao falante. Assinale a alternativa que
NÃO faz parte desse sistema.
(A)
Anatomia do aparelho fonador.
(B)
Opções fonoarticulatórias.
(C)
Condições orgânicas individuais.
(D)
Fatores extrínsecos do falante, especialmente os
ambientais.
(E)
Tipo de discurso utilizado pelo falante.

QUESTÃO 36
Em relação às alterações na estabilidade fonatória
nos Distúrbios Neurológicos da Voz, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).

Certas
doenças
neurológicas
são
acompanhadas por um aumento da
instabilidade fonatória.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e V.
Apenas III, IV e V.
Apenas IV e V.

QUESTÃO 37

F – V – F – V.
V – V – F – V.
V – F – F – F.
V – V – V – V.
F – V – V – F.

I.

Perturbações ciclo a ciclo na frequência
são chamadas jitter; perturbações ciclo a
ciclo na intensidade vocal são chamadas
shimmer.

QUESTÃO 39
Paciente de 49 anos, submetido a Laringectomia
Total, chegou ao hospital para
avaliação e
orientações do setor de fonoaudiologia, trazendo
consigo um vibrador laríngeo (eletrolaringe).
Após a explanação de vários métodos e recursos
disponíveis para a reabilitação, o paciente optou
pelo uso da eletrolaringe. Assinale a alternativa
que corresponde a uma vantagem na utilização da
eletrolaringe.
(A)
Limitação em termos de frequência, intensidade,
entonação e modulação.
(B)
Qualidade de voz metálica.
(C)
Requer o uso de uma das mãos.
(D)
Rápido aprendizado com mínimo esforço.
(E)
Dificuldade para diferenciação de sons surdos e
sonoros.
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QUESTÃO 40

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

Os comportamentos normais da sucção do
neonato ao ser amamentado são descritos
de modo sintetizado por FELÍCIO (2010).
Assinale a alternativa que NÃO faz parte desses
comportamentos descritos pela autora.
Vedamento labial pela contração dos músculos
orbiculares e bucinadores.
Movimentação dos músculos zigomáticos (interno
e externo), verificada pela formação do sulco na
bochecha, embora nem sempre visível.
Presença de compressão labial e formação de leve
sulco nas comissuras labiais.
Movimentos mandibulares.
Movimentos anteroposteriores da língua.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

podem afetar as fases oral e faríngea da deglutição,
de diversas formas. Assinale a alternativa que
NÃO faz parte dos sintomas que podem acometer
pacientes com esse diagnóstico.
Diminuição do estado de alerta.
Redução da função faríngea por miopatia
medicamentosa.
Diminuição na transmissão neuromuscular.
Desordens do sono.
Aumento ou diminuição de saliva.

QUESTÃO 45

(A)
(B)

QUESTÃO 41
Visando humanizar e dar melhores condições
de assistência ao parto (inclusive a redução de
partos por cesariana) e ao puerpério e fomentar a
amamentação, uma das estratégias mundiais mais
importantes tem sido a Iniciativa Hospital Amigo da
Criança (IHAC). Assinale a alternativa que descreve
corretamente os objetivos da IHAC voltados para o
aleitamento materno nas instituições hospitalares.
(A)
Organizar / divulgar / implantar.
(B)
Organizar / divulgar / apoiar.
(C)
Promover / proteger / apoiar.
(D)
Incentivar / implantar / executar.
(E)
Esclarecer / promover / executar.

(C)
(D)
(E)

Em geral, uma Traquestomia tem por objetivo
a manutenção da respiração do paciente e é
realizada pelas razões descritas a seguir, EXCETO
a obstrução de vias aéreas superiores.
a necessidade de ventilação mecânica prolongada
(suporte respiratório prolongado).
a remoção de secreções traqueobrônquicas.
a proteção da via aérea contra aspiração.
a manutenção da respiração nasal.

QUESTÃO 46

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 42
O trabalho fonoaudiológico no alojamento conjunto
(AC) em hospitais universitários tem por objetivo
promover a saúde do binômio mãe-bebê. Assinale
a alternativa que corresponde aos aspectos que
devem ser abordados pelo fonoaudiólogo.
(A)
Respiração / sucção / fala.
(B)
Alimentação / comunicação / intervenção.
(C)
Aleitamento / hábitos deletérios / intervenção.
(D)
Sucção /deglutição / comunicação.
(E)
Alimentação / desenvolvimento motor / comunicação.

(D)
(E)

Assinale a alternativa correta que contempla as
características da Perda Auditiva Mista.
Apresentar via óssea e via aérea rebaixada com gap
aéreo ósseo.
Apresentar via óssea acoplada à via aérea, sem gap
aéreo-ósseo.
Apresentar discriminação auditiva de fala, próxima a
100%.
Algumas patologias comuns na perda auditiva mista
são: otosclerose e doença de Ménière.
Na perda auditiva mista, o tratamento é exclusivamente
por meio da adaptação de aparelho auditivo.

QUESTÃO 47
Com relação aos achados audiológicos da Otite
Média Secretora, assinale a alternativa que NÃO
caracteriza a patologia em questão.
(A)
Trata-se de uma perda auditiva condutiva.
(B)
Os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico
(PEATE ou BERA) apresentam sempre ausência da
onda V.
(C)
A curva timpanométrica geralmente é alterada,
predominando a curva tipo B.
(D)
Os reflexos acústicos sempre estão ausentes na
eferência.
(E)
As emissões otoacústicas geralmente apresentam-se
ausentes dependendo do comprometimento da orelha
média.

QUESTÃO 43
Assinale a alternativa que NÃO condiz com as
alterações que pacientes neurológicos costumam
apresentar durante o exame de videofluoroscopia.
(A)
Redução e/ou incoordenação das atividades
orofaríngeas.
(B)
Retenção de bário na cavidade oral e/ou faríngea.
(C)
Regurgitação oral.
(D)
Diminuição no movimento da epiglote.
(E)
Redução na excursão do osso hioide.
QUESTÃO 44
A Disfagia Orofaríngea Iatrogênica é o termo
utilizado para os distúrbios da deglutição
decorrentes de uma intervenção medicamentosa
ou cirúrgica indicada para algum outro problema
do paciente. Há uma série de medicamentos que
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QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais são os dois exames utilizados para avaliar
a função da orelha média e das células ciliadas
externas da orelha interna?
Audiometria tonal liminar e emissões otoacústicas.
Imitanciometria e processamento auditivo.
Imitanciometria e emissões otoaústicas.
Processamento auditivo e potencial evocado auditivo
de curta latência.
Potencial evocado auditivo de curta e média latência.

QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação aos testes que avaliam a função do
Processamento Auditivo (central), assinale a
alternativa que apresenta corretamente testes
monóticos.
SSW.
Teste de dígitos.
Memória sequencial e RGDT.
Localização sonora.
SSI ou PSI.

QUESTÃO 50
Com relação à atuação do fonoaudiólogo na Triagem
Auditiva Neonatal (TAN) em ambiente hospitalar,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Possibilidade de testar um grande número de recémnascidos (RN) em pouco tempo e em uma única visita.
(B)
Nos primeiros dias de vida prevalecem os estados de
sono, ideal para a TAN.
(C)
Possibilidade de conhecer o histórico do RN por meio
da leitura do prontuário.
(D)
Ambiente com baixo nível de ruído.
(E)
Possibilidade de analisar e discutir com a equipe
médica e de enfermagem as intercorrências clínicas
dos RN.
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