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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
o
respostas das questões objetivas;
b) esse caderno de prova contendo
c
60 (ssessenta) questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A, B, C, D e E).
s caderno está completo, sem repetição
o de
2. Verifique se seu
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente
o fiscal de sala para qu
ue sejam tom
madas as devvidas
providências.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acima do seu enunciado.
e
4. Ao receber as folhas de reespostas da prrova objetiva você
v
deve:
a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;

6. O preenchimeento das resposstas da prova objetiva,
o
de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográfica de
d tinta indelévvel de cor pretaa ou azul. Não será
s
permitida a troca da folha de resposstas por erro do
candidato.
7. O tempo dissponível para a realização da prova é de
4 (quatro) ho
oras, já incluíd
do o tempo paara a marcação
o da
folha de respo
ostas da prova o
objetiva.
8. Reserve temp
po suficiente para o preencchimento de suas
s
respostas. Paara fins de avaliação, se
erão levadas em
consideração apenas as marcações realizaadas nas folhass de
respostas da prova objetivva, não sendo permitido anotar
informações relativas
r
às suas respostas em
e qualquer outro
meio que não seja o próprio caderno de pro
ovas.
9. Somente após decorrida 2 (duas) horas do
d início da prrova
você poderá retirar‐se
r
da sala de prova, co
ontudo sem levvar o
caderno de prrovas.

b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folha de reespostas;

10. Somente no decorrer dos últimos sesssenta minutos do
derá retirar‐se da sala levand
do o
período da prrova, você pod
caderno de prrovas.

c) marcar nas folhas de resp
postas da provaa objetiva o cam
mpo
d tipo/cor de prova, conform
me o
relativo à confirmação do
caderno que você recebeeu;

11. Ao terminar a prova, entreggue a folha de respostas ao fiiscal
da sala e deeixe o local dee prova. Caso você se negu
ue a
entregar, seráá eliminado do cconcurso.

d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
caneta esfferográfica de tinta
t
azul ou preeta.

12. A FGV realizará a coleta da impressão digiital dos candidaatos
na folha de respostas.

5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem a devida autorrização do fiscaal de
sala;
mo bipe, teleffone
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
p
recep
ptor,
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógio dee qualquer mod
delo, óculos esccuros ou quaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borraacha. Tal infraçção poderá acarrretar a eliminaação
sumária do
o candidato.

13. Os candidatoss poderão ser submetidos a sisstema de deteccção
de metais qu
uando do ingresso e da saaída de sanitáários
durante a reaalização das pro
ovas. Ao sair da sala, ao térm
mino
da prova, o caandidato não po
oderá usar o sanitário.
14. Os gabaritoss preliminaress das provas objetivas seerão
divulgados no dia 20/05//2014, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/susam.
15. O prazo paraa interposição de recursos co
ontra os gabaritos
preliminares será das 0
0h00min do dia 21/05/2
2014
dia 22/05/201
14, observado
o o
até às 23h59min do d
de
Manaus,
no
endereço
horário
official
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/susam, por meio do
Sistema Eletrô
ônico de Interpo
osição de Recursso.
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Língua Portuguesa
Acredite, progredimos sim
Faz hoje exatos 50 anos do chamado Comício da Central do
Brasil, que funcionou como acelerador para a conspiração já em
andamento que acabaria por depor o presidente constitucional
João Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois.
É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no
terreno institucional, o país progrediu bastante desde que
chegou ao fim o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em
uma nação com tão formidável coleção de problemas e atraso
em tantas áreas como o Brasil.
Ajuda‐memória: o comício foi organizado pelo governo
Goulart. Havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a
legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que
era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar
com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena.
Se fosse pouco, havia também faixas cobrando a reforma
agrária, anátema para os poderosos latifundiários e seus
representantes no mundo político.
Para completar, Jango aproveitou o comício para assinar dois
decretos, ambos tomados como “comunizantes” pelos seus
adversários: o que desapropriava refinarias que ainda não eram
da Petrobrás e o que declarava de utilidade pública para fins de
desapropriação terras rurais subutilizadas.
Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à
propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o
governo preparava a comunização do país.
Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual
talvez nem nos damos conta, o fato de que bandeiras vermelhas
– ou azuis ou amarelas ou verdes ou brancas ou pretas – podem
ser tranquilamente exibidas em atos públicos sem que se
considere estar ameaçada a ordem estabelecida.
Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a
desapropriação de terras ociosas é comum mesmo em governos
que a esquerda considera de direita ou conservadores.
Continua, é verdade, a batalha ideológica entre ruralistas e o
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas ela se dá no
campo das ideias, sem que se chame a tropa para resolvê‐la.
Pena que ainda continuemos primitivos o suficiente para que
haja mortes no campo (além de trabalho escravo), mas, de todo
modo, ninguém pensa em chamar o Exército por causa dessa
carência.
Nos quase 30 anos transcorridos desde o fim do ciclo militar,
foi possível, dentro da mais absoluta ordem e legalidade,
promover o impeachment de um presidente, ao contrário do
ocorrido em 1964, ano em que Jango foi impedido à força de
exercer o poder.
Votei pela primeira vez para presidente em 1989, quando já
tinha 46 anos. Meus filhos também votaram pela primeira vez
naquela ocasião, o que significa que uma geração inteira teve
capada parte essencial de sua cidadania durante tempo demais.
Hoje, votar para presidente é tão rotineiro que ficou até meio
monótono. Democracia é assim mesmo.
Pena que esse avanço institucional inegável não tenha sido
acompanhado por qualidade das instituições. Espero que esse
novo passo não leve 50 anos.

FGV ‐ Projetos

01
O texto começa pela recordação do comício do ex‐presidente
João Goulart.
Essa recordação tem a finalidade de
(A) servir de ponto de referência para avaliação do avanço
institucional do Brasil.
(B) criticar nosso passado político em função de um imenso
atraso ideológico.
(C) mostrar como esse ato político teve importância na nossa
história política.
(D) indicar a oposição, ainda existente, entre reacionários e
progressistas.
(E) atuar como ponto de comparação com o progresso na
qualidade das instituições.

02
“Faz hoje exatos 50 anos do chamado Comício da Central do
Brasil, que funcionou como acelerador para a conspiração já em
andamento que acabaria por depor o presidente constitucional
João Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois”.
Pelas informações contidas nesse parágrafo do texto, podemos
inferir que
(A) o Comício da Central do Brasil foi o causador direto da
deposição do presidente.
(B) a realização do Comício deu início a uma conspiração
subversiva.
(C) a deposição do presidente João Goulart foi um ato contra as
instituições.
(D) o tempo entre o Comício e a deposição é visto hoje como
bastante longo.
(E) o Comício foi organizado com a finalidade de acelerar a
deposição do presidente.

03
“É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no terreno
institucional, o país progrediu bastante desde que chegou ao fim
o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em uma nação com
tão formidável coleção de problemas e atraso em tantas áreas
como o Brasil”.
Nesse parágrafo do texto, o autor emite uma série de opiniões
pessoais. Entre essas opiniões, aquela que se refere à própria
estratégia do texto é
(A) “É bom olhar para trás”.
(B) “o país progrediu bastante”.
(C) “É um dado positivo”.
(D) “formidável coleção de problemas”.
(E) “atraso em tantas áreas”.

04
As opções a seguir mostram algumas funções do título do texto
– Acredite, progredimos sim –, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) crítica aos órgãos oficiais e autoridades, que mascaram
realidades desagradáveis.
(B) reforço de uma opinião do próprio autor do texto, diante do
ceticismo geral.
(C) ironia, já que o tema abordado no texto não indica qualquer
progresso.
(D) destaque de um ponto positivo em meio a uma realidade
negativa.
(E) alerta contra as informações oficiais divulgadas.

(Clovis Rossi, Folha de São Paulo, 13/03/2014)
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FGV ‐ Projetos

05

10

“É bom olhar para trás para verificar...”.
Sobre as ocorrências do vocábulo sublinhado, assinale a
afirmativa correta.
(A) As duas ocorrências mostram o mesmo valor semântico.
(B) A primeira ocorrência tem valor de finalidade.
(C) A segunda ocorrência tem sentido de direção.
(D) A primeira ocorrência equivale a “sobre”.
(E) A segunda ocorrência equivale a “a fim de”.

“Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à
propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o
governo preparava a comunização do país”.
Em relação à forma ou ao conteúdo do segmento destacado,
assinale a opção cujo comentário é inadequado.
(A) O trecho “na visão dos conspiradores” mostra distanciamento
do autor em relação a essa visão.
(B) A comunização do Brasil está claramente relacionada ao
atentado contra a propriedade privada.
(C) O vocábulo “tais” é anafórico, isto é, se refere
especificamente a “atentados à propriedade privada”.
(D) O adjetivo “adicionais” se justifica por já existirem outros
sinais da aludida comunização.
(E) A comunização do país representaria a causa dos atentados
do governo e a consequência do movimento revolucionário
ocorrido a seguir.

06
“Ajuda‐memória: o comício foi organizado pelo governo Goulart.
Havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a
legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que
era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar
com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena”.
Sobre as formas verbais desse segmento do texto, assinale a
afirmativa correta.
(A) A frase “o comício foi organizado pelo governo Goulart” está
na voz passiva e sua forma ativa correspondente é “o governo
Goulart organizou o comício”.
(B) A forma verbal “havia” não tem sujeito expresso e equivale a
“existiam”.
(C) A forma verbal “pedindo” equivale a “que embora pedissem”.
(D) A forma verbal “acenar” equivale à forma desenvolvida “estar
acenando”.
(E) A forma verbal “se atiça” exemplifica o que se denomina
construção com sujeito indeterminado.

07
“...o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e
militar com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena”.
A comparação feita nesse segmento do texto equivale a dizer que
o ato referido funcionaria como
(A) apoio ao conservadorismo.
(B) incentivo à ação militar.
(C) crítica à atitude militar.
(D) apelo à ajuda da classe militar.
(E) crítica à violência da ditadura.

08
“Faz hoje exatos 50 anos”; “há 29 anos”. Sobre as estruturas
gramaticais dessas duas frases do texto, assinale a afirmativa
correta.
(A) A primeira frase também poderia estar escrita “Fazem hoje
exatos 50 anos”.
(B) A segunda frase também poderia estar escrita “Devem haver
hoje 29 anos”.
(C) As duas formas verbais não podem ser flexionadas em
número.
(D) As duas formas verbais se referem a tempo passado.
(E) Só a primeira frase está escrita de forma gramaticalmente
errada.

09
“Se fosse pouco...”
Esse segmento inicial do quarto parágrafo poderia ser reescrito,
mantendo‐se o seu sentido original, da seguinte forma:
(A) “Embora fosse pouco...”
(B) “A fim de que fosse pouco...”
(C) “Sem que fosse pouco...”
(D) “Como se ainda fosse pouco...”
(E) “Caso fosse pouco...”
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11
“Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual talvez
nem nos damos conta, o fato de que bandeiras vermelhas – ou
azuis ou amarelas ou verdes ou brancas ou pretas – podem ser
tranquilamente exibidas em atos públicos...”.
O fato citado pelo autor do texto de que bandeiras de várias
cores podem ser exibidas em atos públicos mostra
(A) a perda do valor politicamente simbólico das cores.
(B) a formação de uma maior variedade de partidos políticos.
(C) a liberdade da existência de tendências políticas variadas.
(D) o progresso da população brasileira quanto à conscientização
política.
(E) o caos político dos tempos atuais, sem distinção ideológica
entre partidos.

12
Assinale a opção que indica a frase do texto em que a forma
verbal sublinhada está incorreta.
(A) “Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à
propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o
governo preparava a comunização do país”.
(B) “Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual
talvez nem nos damos conta...”
(C) “... o fato de que bandeiras vermelhas – ou azuis ou amarelas
ou verdes ou brancas ou pretas – podem ser tranquilamente
exibidas em atos públicos...”
(D) “...sem que se considere estar ameaçada a ordem
estabelecida”.
(E) “Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a
desapropriação de terras ociosas é comum mesmo em
governos que a esquerda considera de direita ou
conservadores”.

13
“Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a desapropriação
de terras ociosas é comum mesmo em governos que a esquerda
considera de direita ou conservadores”.
A melhor definição para o vocábulo “anátema”, no contexto em
que se insere, é
(A) expulsão do seio da igreja, excomunhão.
(B) maldição, execração, opróbio.
(C) reprovação branda e familiar.
(D) excitação nas funções orgânicas ou nos sentidos.
(E) estado de pessoa irritada, encolerizada.
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14
Não deve ser considerado como avanço institucional inegável o
seguinte ponto:
(A) a possibilidade de depor‐se um presidente por meio de um
impeachment.
(B) a não interferência da força policial em caso de mortes no
campo.
(C) a discussão puramente ideológica entre ruralistas e o MST.
(D) a coexistência pacífica de forças políticas antagônicas.
(E) a conquista da possibilidade de votar‐se democraticamente.

FGV ‐ Projetos

18
“Espero que esse novo passo não leve 50 anos”.
A forma verbal sublinhada pertence ao presente do subjuntivo do
verbo “levar”. Assinale a opção que indica a forma verbal que
está incorretamente conjugada nesse mesmo tempo e pessoa.
(A) Requeira (requerer).
(B) Intervenha (intervir).
(C) Entretenha (entreter.)
(D) Frequente (frequentar).
(E) Antepõe (antepor).

15
Todas as frases a seguir mostram uma forma verbal de infinitivo
sublinhada. A forma de sua nominalização só não está adequada
em
(A) “...que acabaria por depor o presidente constitucional João
Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois” / acabaria
no depoimento do presidente...
(B) “É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no
terreno institucional, o país progrediu bastante...” / para a
verificação de que...
(C) “...o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo
civil e militar...” / era o mesmo que o aceno...
(D) “...Jango aproveitou o comício para assinar dois decretos...” /
para a assinatura de dois decretos...
(E) “...sem que se chame a tropa para resolvê‐la...” / para a sua
resolução...

A charge a seguir se refere às questões 19 e 20.

16
“Votei pela primeira vez para presidente em 1989, quando já
tinha 46 anos. Meus filhos também votaram pela primeira vez
naquela ocasião, o que significa que uma geração inteira teve
capada parte essencial de sua cidadania durante tempo demais”.
Infere‐se desse segmento do texto que
(A) o autor do texto deve ter enfrentado problemas políticos
durante a ditadura.
(B) a ditadura foi um momento político de frequentes atos
subversivos.
(C) a “geração capada” aludida no texto é a dos jovens filhos do
autor.
(D) o vocábulo “já” indica o atraso no ato de votar.
(E) a “parte essencial da cidadania” aludida é a possibilidade de
candidatar‐se.

17
“É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no terreno
institucional, o país progrediu bastante desde que chegou ao fim
o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em uma nação com
tão formidável coleção de problemas e atraso em tantas áreas
como o Brasil”.
Todos os termos sublinhados mostram apreciações de valor.
Assinale a opção em que a estratégia de valorização está
identificada corretamente.
(A) Bom / matiza positivamente uma ação.
(B) Bastante / indica a grande dimensão de uma qualidade.
(C) Positivo / mostra qualidade surpreendente.
(D) Formidável / refere‐se a quantidades pequenas, mas
significativas.
(E) Atraso / alude a quantidades e qualidades negativas.
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(Miguel Paiva)

19
A frase dita pelo homem indica
(A) uma real indicação de progresso social.
(B) um provável elogio às autoridades.
(C) uma crítica ao discurso oficial.
(D) uma informação sobre novas medidas governamentais.
(E) um argumento contrário ao pessimismo nacional.

20
A frase dita pela mulher mostra
(A) uma crítica ao analfabetismo nacional.
(B) um elogio ao marido por sua preocupação familiar.
(C) um apoio às medidas governamentais anunciadas.
(D) uma constatação da alienação dos cidadãos.
(E) um alerta contra a argumentação política.
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Princípios e Organização do SUS
21
A Constituição Federal de 1988 foi um marco na redefinição das
prioridades da política do Estado na área da Saúde Pública com a
criação do SUS.
A esse respeito assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) O texto constitucional demonstra claramente que a
concepção do SUS estava baseada num modelo de saúde
voltado para as necessidades da população, procurando
resgatar o compromisso do Estado para com o bem‐estar
social.
( ) O texto constitucional permite que as instituições privadas
participem de forma complementar do Sistema Único de
Saúde, tendo preferência absoluta as entidades filantrópicas.
( ) O texto constitucional estabelece que a saúde é um direito de
todos os cidadãos, sendo dever do Estado garantir sua
promoção, proteção e recuperação.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, V e F.
(C) V, F e V.
(D) F, V e V.
(E) F, F e V.

22
A transferência de recursos pelo Fundo Nacional de Saúde para
os Municípios, os Estados e o Distrito Federal, de forma regular e
automática, corresponde à execução do princípio da
(A) universalidade.
(B) descentralização.
(C) hierarquização.
(D) integralidade.
(E) regionalização.

23
A respeito das competências e atribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispostas na
Lei nº 8.080/90, analise as afirmativas a seguir.
I. São atribuições especificas da União e dos Estados definir as
instâncias e os mecanismos de controle, de avaliação e de
fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
II. Os Municípios são responsáveis por celebrar contratos e
convênios com entidades prestadoras de serviços privados de
saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.
III. Compete à direção estadual do SUS acompanhar, controlar e
avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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24
Segundo os critérios estabelecidos na Lei Complementar
nº 141/2012, não é considerada uma despesa com ações e
serviços públicos de saúde aquela referente
(A) à capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de
Saúde.
(B) à ação de vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a
sanitária.
(C) ao manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de
vetores de doenças.
(D) à assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso
universal.
(E) ao saneamento básico dos distritos sanitários especiais
indígenas.

25
Considerando o disposto na Lei nº 8.142/90 a respeito dos
Conselhos e Conferências de Saúde, assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.
( ) O Conselho de Saúde se reúne a cada 4 anos para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes.
( ) A representação dos usuários nos Conselhos e Conferências
de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos.
( ) A Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B) F, F e V.
(C) F, V e F.
(D) V, V e F.
(E) F, V e V.

26
O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde – COAP deve
conter as disposições essenciais relacionadas a seguir,
à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
(B) Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.
(C) Orientação e ordenação dos fluxos das ações e dos serviços
de saúde.
(D) Investimentos na rede de serviços e nas respectivas
responsabilidades.
(E) Critérios de avaliação dos resultados e forma de
monitoramento permanente.

27
O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer
(A) as regras de monitoramento e de acesso às ações e aos
serviços de saúde.
(B) as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de
saúde.
(C) os critérios para escolha dos indicadores e das metas para a
saúde.
(D) os critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à
saúde.
(E) as normas para instituição das redes e regiões de saúde.
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A respeito da atuação das Comissões Intergestores, analise as
afirmativas a seguir.
I. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são
reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre
gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único
de Saúde (SUS).
II. As Comissões Intergestores Tripartite devem pactuar as
diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, a integração de
limites geográficos e suas referências e contrarreferências.
III. A Comissão Intergestores Regional – CIR é vinculada à
Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e
operacionais.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29
De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o “espaço geográfico
contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais,
e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”
corresponde à definição de
(A) Rede de Atenção à Saúde.
(B) Distrito Sanitário.
(C) Região Adstrita.
(D) Mapa da Saúde.
(E) Região de Saúde.

30
Considerando as normas para a aplicação e repasse de recursos
destinados às ações e aos serviços de saúde pelos entes públicos,
analise as afirmativas a seguir.
I. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de
Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o
órgão Ministério da Saúde, para aplicação em ações e
serviços públicos de saúde.
II. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em
ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por
cento) da arrecadação dos impostos sobre propriedade
predial e territorial urbana.
III. O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços
públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) do
produto da arrecadação direta dos impostos que não possam
ser segregados em base estadual e em base municipal.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativas III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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Com relação à sucção e à deglutição do bebê, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa.
( ) Existem dois padrões de sucção em bebês já descritos na
literatura: sucção nutritiva (SN) e sucção não‐nutritiva (SNN).
( ) As variações no padrão de sucção/deglutição não estão
relacionadas à velocidade do fluxo de líquido nem ao
tamanho da cavidade oral.
( ) Durante a sucção não‐nutritiva há maior frequência de
ocorrência de sucção, com duas delas por segundo, em
média.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B) V, V e F.
(C) V, F e F.
(D) F, V e V.
(E) F, F e V.

32
A intervenção fonoaudiológica nos distúrbios de fala
apresentados pelos portadores de fissura palatina e/ou disfunção
velofaríngea, pode ser dividida em distúrbios obrigatórios e
compensatórios.
Correlacione os distúrbios de fala listados a seguir, segundo essa
classificação.
1. Distúrbios obrigatórios
2. Distúrbios compensatórios
( ) fricativa faríngea
( ) golpe de glote
( ) hipernasalidade durante a produção de fonemas vozeados
( ) fraca pressão durante a produção de fonemas plosivos e
fricativos
( ) escape de ar nasal durante a produção de fonemas orais
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 1 – 1 – 2 – 2 – 2.
(B) 2 – 1 – 2 – 1 – 1.
(C) 2 – 2 – 1 – 1 – 1.
(D) 1 – 2 – 2 – 1 – 2.
(E) 1 – 2 – 1 – 2 – 2.

33
A disartria é um distúrbio de fala adquirido por uma lesão
neurológica. Os diversos tipos de disartria se diferenciam por
características da fala, e principalmente da voz. Também são
fatores que auxiliam no diagnóstico diferencial, o
comprometimento neurológico e o tipo de etiologia neurológica.
Sendo assim, podemos dizer que a disartria flácida caracteriza‐se
por
(A) apresentar voz áspera, distorção na articulação das vogais,
imprecisão articulatória e alterações prosódicas.
(B) apresentar voz áspera, com esforço, articulação imprecisa e
hipernasalidade.
(C) apresentar voz monótona, altura grave, alterações de
fluência e imprecisão articulatória.
(D) apresentar voz soprosa, monoaltura, articulação imprecisa
das consoantes e hipernasalidade.
(E) apresentar voz áspera, tremor vocal, acentuação excessiva e
interrupção articulatória irregular.
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Com relação ao Distúrbio Específico de Linguagem (DEL) analise
as afirmativas a seguir:
I. É uma desordem diagnosticada quando a criança apresenta
alterações significativas no processo de aquisição e
desenvolvimento da linguagem, quando comparada a outras
habilidades cognitivas.
II. Os déficits linguísticos apresentam razões aparentes, isto é,
eles resultam de alterações mais abrangentes, tais como
perdas auditivas, lesões neurológicas, desabilidades
intelectuais ou distúrbios abrangentes do desenvolvimento.
III. Crianças com DEL normalmente apresentam dificuldades com
aquisição lexical precoce, com atraso no surgimento das
primeiras palavras e baixo desenvolvimento lexical, e, mais
tarde, limitações no acesso lexical, assim como importantes
déficits morfossintáticos.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se somente a afirmativa I estiver correta.
(D) se somente a afirmativa II estiver correta.
(E) se somente a afirmativa III estiver correta.

C.L.M., dois anos e um mês, sexo masculino, chegou à clínica
fonoaudiológica trazido por sua mãe com a seguinte queixa:
“Meu filho não fala”.
Pela história clínica, a mãe referiu nascimento a termo, tendo,
porém, permanecido internado por três dias logo após o
nascimento, pois aspirou líquido amniótico e desenvolveu
pneumonia aspirativa. Negou infecções otológicas e recorrência
familiar.
Durante o processo de avaliação, observou‐se intenção
comunicativa, comportamentos comunicativos intencionais
regulatórios, utilização, predominantemente, de gestos para se
comunicar, participação em atividades dialógicas com respostas
gestuais frequentes, atitudes não mais esperadas para sua idade.
Durante a avaliação, realizou poucas emissões, com predomínio
de vocábulos isolados e construções silábicas. Contextualizava
sua comunicação, adaptava sua linguagem às diferentes
situações provocadas pela avaliadora, mantinha o foco de
atenção por longo período, quando motivada.
Diante do caso apresentado, a hipótese diagnóstica mais
compatível é
(A) Transtorno Global do Desenvolvimento.
(B) Distúrbio Específico de Linguagem.
(C) Transtorno Fonológico.
(D) Transtorno Fonético.
(E) Atraso de Linguagem.

35
Em relação ao processamento da linguagem escrita em um leitor
proficiente, existe uma abordagem que descreve quatro
“processadores” interligados e conectados entre si, que realizam
processos em paralelo e/ou simultaneamente.
Relacione os processadores da linguagem escrita, listados a
seguir, às suas respectivas características.
1. Processador Contextual
2. Processador Semântico
3. Processador Ortográfico
4. Processador Fonológico
( ) Recebe informações do meio externo, dadas pela fala, e por
vontade própria o leitor pode ativá‐lo.
( ) Armazena significados de palavras familiares como conjunto
de elementos que possuem significados.
( ) Representa o conhecimento visual das palavras escritas.
( ) Representa o conhecimento do contexto em que esse
enunciado é inserido.
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 4 – 2 – 3 – 1
(B) 4 – 1 – 2 – 3
(C) 1 – 2 – 4 – 3
(D) 2 – 1 – 3 – 4
(E) 2 – 3 – 4 – 1

36
A síndrome que apresenta como características clínicas, fendas
palpebrais oblíquas com inclinação para cima e pregas epicantais,
macroglossia e língua fissurada, mãos curtas, deficiência
intelectual, malformações congênitas como as cardíacas, dentre
outras características é denominada
(A) Síndrome de Down.
(B) Síndrome do cromossomo X frágil.
(C) Síndrome de Williams ‐ Beuren.
(D) Síndrome de Alport.
(E) Síndrome de Fechtner.

Nível Superior – Profissionais de Saúde – Fonoaudiólogo

38
A deglutição é definida como um processo sinérgico composto
por fases relacionadas, sequenciais e harmônicas. Correlacione as
fases da deglutição listadas a seguir, com suas respectivas
características.
1. Fase Antecipatória
2. Fase Oral
3. Fase Faríngea
4. Fase Esofágica
( ) É involuntária pela impossibilidade de interferir ou controlar
sua dinâmica por força de vontade, mesmo que se tenha
consciência de seu transcurso.
( ) Nessa fase são observados cinco estágios distintos: a captação,
a qualificação, o preparo, o posicionamento e a ejeção.
( ) Compreende uma etapa cognitiva no mecanismo da
deglutição.
( ) Envolve movimentos peristálticos, caracterizados pela
constrição anular que se propaga ao longo do tubo digestivo.
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 4 – 1 – 2 – 3.
(B) 3 – 2 – 1 – 4.
(C) 3 – 1 – 2 – 4.
(D) 4 – 2 – 1 – 3.
(E) 1 – 3 – 2 – 4.

39
As alterações de leitura e escrita podem ocorrer por diversas
razões. Os problemas de compreensão da leitura também variam
de acordo com o tipo de alteração apresentada.
O disléxico apresenta dificuldade de compreensão da leitura por
(A) sua dificuldade tanto no reconhecimento da palavra como na
compreensão oral.
(B) seus déficits cognitivos e de linguagem.
(C) sua dificuldade de decodificação fonológica.
(D) sua dificuldade em manter a atenção.
(E) sua baixa acuidade auditiva.
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M.P., sexo feminino, 22 anos, professora primária.
“Comecei a dar aulas há três anos e estou rouca há cerca de um
ano. Nos últimos meses, minha voz piorou bastante, parece que
não rende, e sinto muito cansaço para falar.”
Nos últimos três meses, refere presença de disfonia durante todo
o dia, sem períodos de melhora em finais de semana ou situações
de repouso vocal, além de fadiga vocal acentuada. Nega outros
abusos vocais como tabagismo, etilismo ou consumo de drogas.
Refere muita ansiedade em relação à disfonia, pois sua atuação
profissional depende de uma qualidade vocal eficiente.
Na avaliação fonoaudiológica, observou‐se qualidade vocal
rouco‐soprosa em grau moderado, grande esforço à fonação,
comprometimento da eficiência glótica.
A partir do caso apresentado, assinale a opção que indica,
respectivamente, o resultado do exame otorrinolaringológico
por meio da telelaringoestroboscopia e o diagnóstico
fonoaudiológico.
(A) Nódulos vocais bilaterais com fenda triangular médio‐
posterior // Disfonia orgânico‐funcional
(B) Pólipo vocal à direita com reação contralateral // Disfonia
orgânico‐funcional
(C) Edema de Reinke // Disfonia orgânico‐funcional
(D) Fenda paralela // Disfonia funcional
(E) Alteração estrutural mínima // Disfonia orgânica

Behlau propõe uma nova classificação das abordagens do
treinamento vocal em sete categorias genéricas. Considerando
essa classificação, relacione cinco dos sete métodos com suas
respectivas técnicas vocais.
1. Método Corporal
2. Método dos órgãos fonoarticulatórios
3. Método de sons facilitadores
4. Método de competência glótica
5. Método de ativação vocal

41
O modelo de produção de fala proposto por Levelt em 1989 tem
auxiliado tanto pesquisadores quanto especialistas na área da
gagueira a compreender como a cadeia de fala é gerada,
fornecendo explicações mais específicas em relação às etapas de
planificação e execução motora.
Sobre a produção de fala, entendida principalmente por meio de
três etapas, analise as afirmativas a seguir.
I. Na etapa do formulador se estabelece a intenção, ou seja, o
propósito social ou pragmático da comunicação, e nela é
criada uma mensagem pré‐verbal.
II. Na etapa do conceitualizador, a mensagem inicialmente é
codificada em parâmetros gramaticais e sintáticos (lemas), e
em parâmetros fonológicos (lexemas).
III. Na etapa do articulador, as instruções do plano articulatório
ou fonético da mensagem são transferidas para o sistema
neuromuscular e, assim, a mensagem pretendida é
executada.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

42
Existem diferentes doenças neurodegenerativas que acometem
áreas específicas do sistema nervoso central e periférico. No que
se refere à deglutição, os pacientes desenvolvem, inicialmente,
agnosia visual tátil para a comida, em decorrência de alterações
corticais. Sendo assim, não faz sentido para o paciente ingerir o
que ele não reconhece como alimento.
Essa característica se refere à
(A) Doença de Parkinson.
(B) Doença de Alzheimer.
(C) Paralisia Supranuclear Progressiva.
(D) Doença de Huntington.
(E) Esclerose Lateral Amiotrófica.
Nível Superior – Profissionais de Saúde – Fonoaudiólogo

( ) Técnica de bocejo‐suspiro
( ) Técnica de sons vibrantes
( ) Técnica de movimentos cervicais
( ) Técnica de sons disparadores
( ) Técnica de sussurro
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 1 – 3 – 4 – 5 – 2.
(B) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.
(C) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
(D) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.
(E) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.

44
Em relação a alterações oromiofuncionais em respiradores orais,
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa.
( ) A musculatura do complexo orofacial atua sinergicamente
com a respiração, na execução da mastigação, de deglutição
e de fonação.
( ) A hipertrofia de adenoide pode causar alteração na
deglutição e posicionamento inadequado da língua entre as
arcadas.
( ) No comprometimento do sistema estomatognático pela
respiração oral, a alteração oclusal gera hiperfuncionalidade
dos músculos mastigatórios.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, V e V.
(C) F, F e V.
(D) V, F e F.
(E) V, V e F.

45
Em relação à avaliação miofuncional, assinale V para a afirmativa
verdadeiro e F para a afirmativa falsa.
( ) Uma técnica antiga e muito utilizada pelos fonoaudiólogos
para avaliar a morfologia da face, é a antroposcopia, que se
refere à avaliação visual.
( ) Para uma avaliação precisa do tônus muscular, necessita‐se
de um eletromiógrafo de superfície, sendo muito útil no
estudo da musculatura do sistema estomatognático.
( ) A avaliação da mobilidade, que complementa a avaliação do
tônus, é realizada apenas por meio das funções de deglutição
e de mastigação.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, V e V.
(B) V, F e V.
(C) F, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, V e F.
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A Psicologia Cognitiva, mediante uma abordagem de
processamento da informação, estuda os processos cognitivos
envolvidos na leitura e na escrita. A grande maioria das teorias de
aquisição de leitura e escrita divide esse processo em diversos
estágios ou fases, com base na teoria de desenvolvimento
intelectual de Piaget.
Uma criança que por volta dos sete anos de idade inicia o processo
de decodificação mediante aquisição de algumas regras simples de
correspondência grafema‐fonema, encontra‐se no estágio de
(A) aproximação visual.
(B) decodificação hierárquica.
(C) adivinhação linguística.
(D) decodificação sequencial.
(E) desenvolvimento logográfico.

Os princípios gerais que fundamentam a concepção da CIF estão
intimamente ligados ao modelo biopsicossocial de incapacidade.
Estes princípios são componentes essenciais do modelo da CIF e
guiados pelo processo de revisão.
Nesse contexto, relacione os itens a seguir.
1. Universalidade
2. Paridade
3. Neutralidade
4. Fatores ambientais
( ) Não deveria existir, explícita ou implicitamente, uma
distinção entre diferentes condições de saúde, como mental
e física, que afeta a estrutura de conteúdo de uma
classificação de funcionalidade e incapacidade.
( ) Sempre que possível, os nomes dos domínios devem ser
definidos em linguagem neutra, de modo que a classificação
possa expressar tanto os aspectos positivos quanto os
negativos da funcionalidade e da incapacidade.
( ) Uma classificação de funcionalidade e incapacidade deve ser
aplicável a todas as pessoas, independentemente da
condição de saúde. Portanto, a CIF diz respeito a todas as
pessoas e se preocupa com a funcionalidade de todos.
( ) A fim de completar o modelo social de incapacidade, a CIF
inclui Fatores Contextuais, dos quais os ambientais fazem
parte, variando desde fatores físicos, tais como clima ou
terreno, até atitudes sociais, instituições e leis.
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 2 – 1 – 3 – 4
(B) 3 – 2 – 4 – 1
(C) 1 – 3 – 2 – 4
(D) 2 – 3 – 1 – 4
(E) 4 – 1 – 2 – 3

47
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde, conhecida mais comumente como CIF, oferece uma
linguagem padrão e uma estrutura para a descrição da saúde e
dos estados relacionados à saúde.
Em relação à CIF, assinale a afirmativa correta.
(A) Na CIF, o termo funcionalidade refere‐se a todas as funções
corporais, atividades e participação, enquanto incapacidade é
similarmente um termo guarda‐chuva para deficiências,
limitação de atividades ou restrições à participação.
(B) A CIF é assim chamada porque tem seu foco especialmente
sobre saúde e doença; funcionalidade e incapacidade.
(C) A CIF não pertence à família de classificações internacionais
da OMS cujo membro mais conhecido é a CID‐10
(Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde).
(D) A CIF é um instrumento empírico para informação
consistente e comparável internacionalmente sobre a
experiência de saúde e incapacidade.
(E) Na CIF, a incapacidade e a funcionalidade são vistas como
fatores causais de interações entre estados de saúde
(doenças, distúrbios e lesões) e fatores contextuais.

48
Importante espaço institucionalizado de participação social e
política, que consolidou o modelo de gestão participativa nas
políticas sociais direcionadas às pessoas com deficiência. O tema
central foi: “Acessibilidade: você também tem compromisso”.
Teve como um dos seus objetivos específicos sensibilizar os
governos federal, estaduais e municipais para as questões
referentes à pessoa com deficiência.
Assinale a opção que indica o marco das políticas públicas da
pessoa com deficiência ao qual o texto se refere.
(A) A I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, que ocorreu em 2006, de 12 a 15 de maio, em
Brasília.
(B) A II Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, que ocorreu em 2008, 1º e 4 de dezembro, em
Brasília.
(C) A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da
ONU, que entrou em vigência em 3 de maio de 2008.
(D) A revisão da lista de órteses, próteses e meios auxiliares de
locomoção O Ministério da Saúde, realizada no ano de 2012.
(E) A criação do Centro Especializado de Reabilitação (CER) que
conta com transporte, por meio de veículos adaptados.
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Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Núcleo de Atenção
Psicossocial é um serviço de saúde aberto e comunitário do
Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é um lugar de referência e
tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais,
psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou
persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de
cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida.
Em relação ao CAPS, analise as afirmativas a seguir.
I. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser
substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos.
II. Os CAPS visam a dar suporte e supervisionar a atenção à
saúde mental na rede básica, PSF (Programa de Saúde da
Família) e PACS (Programa de Agentes Comunitários de
Saúde).
III. As práticas realizadas nos CAPS se caracterizam por
ocorrerem em ambiente aberto, acolhedor e inserido no
bairro e na cidade.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(E) se somente a afirmativa III estiver correta.
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O Código de Ética da Fonoaudiologia foi aprovado pela Resolução
CFFa nº 305/2004. Com relação às responsabilidades do
Fonoaudiólogo para com o cliente (a pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza serviços de Fonoaudiologia), assinale a
afirmativa correta.
(A) O fonoaudiólogo deve recorrer a outros profissionais, sempre
que for necessário.
(B) O fonoaudiólogo deve informar ao cliente sua qualificação,
responsabilidades e funções, bem como as dos demais membros
da equipe, quando se fizer necessário.
(C) O fonoaudiólogo deve manter sigilo sobre fatos de que tenha
conhecimento em decorrência de sua atuação com o cliente,
exceto por justo motivo.
(D) O fonoaudiólogo deve atender ao cliente simultaneamente
com outro fonoaudiólogo, atuando em comum acordo.
(E) O fonoaudiólogo deve elaborar prontuário de seus clientes,
conservá‐lo em arquivo próprio, evitando o acesso de pessoas
estranhas a ele.

Assinale a opção que indica o componente do sistema
estomatognático que participa do processo de ingestão desde a
seleção dos alimentos por meio da sensibilidade térmica até a
condução à cavidade oral por uma ação mecânica.
(A) Palato duro.
(B) Dentes.
(C) Bochechas.
(D) Língua.
(E) Lábios.

52
Em relação aos objetivos da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora, analise as afirmativas a seguir.
I. Fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a
integração com os demais componentes da Vigilância em
Saúde.
II. Ressarcir o SUS, por meio dos planos de saúde privados, dos
valores gastos nos serviços prestados aos seus segurados, em
decorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
III. Ampliar o entendimento de que a saúde do trabalhador deve
ser concebida como uma ação transversal, devendo a relação
saúde‐trabalho ser identificada em todos os pontos e
instâncias da rede de atenção.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas
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O desenvolvimento dos sistemas de microfone‐sonda nos últimos
anos permitiu fazer avaliações do desempenho através das
mensurações da orelha do paciente. Com relação aos termos
utilizados para essas mensurações, marque V para afirmativa
verdadeira e F para afirmativa falsa.
( ) Resposta de ressonância da orelha externa (REUR – Real‐ear
Unaided Response) representa a medida no meato acústico
externo aberto em dB menos o nível de entrada do sinal.
( ) Resposta com prótese auditiva na orelha externa (REAR –
Real‐ear Aided Response) representa a medida no meato
acústico externo com prótese em dB menos o nível de
entrada do sinal em dB.
( ) Resposta de inserção (REIR – Real‐ear Insertion Response)
representa o REAR em dB menos o REUR em dB.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B) V, V e V.
(C) F, V e V.
(D) F, F e V.
(E) V, V e F.
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Na observação das respostas comportamentais frente a estímulos
acústicos, deve‐se identificar o padrão de resposta para sons
instrumentais; o nível mínimo de resposta para tons puros; o
padrão de resposta para estímulos verbais e a ocorrência do
reflexo cócleopalpebral em relação à idade da criança e verificar
se está normal ou alterado.
Relacione a faixa etária com os padrões de respostas esperados
para sons instrumentais.
1. 0 – 3 meses
2. 3 – 6 meses
3. 6 – 9 meses
4. 9 – 13 meses
5. 13 – 18 meses
( ) atenção, procura da fonte e localização lateral (D/E).
( ) localização lateral (D/E) e localização direta para baixo e para
cima.
( ) sobressalto e atenção.
( ) localização lateral (D/E) e localização indireta para baixo e
para cima.
( ) localização lateral (D/E) e localização direta para baixo e
indireta para cima.
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
(B) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
(C) 1 – 5 – 2 – 4 – 3.
(D) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.
(E) 2 – 4 – 1 – 5 – 3.
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J.A.M., sexo feminino, 35 anos, com queixa de zumbido e perda
auditiva após o nascimento de seu segundo filho. Ela percebeu
que estava perdendo a audição aos poucos. O exame audiológico
apresentou limiares auditivos dentro dos padrões de
normalidade à direita e perda auditiva condutiva moderada à
esquerda, curvas timpanométricas tipo A bilateralmente, reflexos
acústicos contralaterais direitos ausentes e esquerdos presentes.
Esse caso se refere
(A) à perda auditiva súbita.
(B) à doença de Ménière.
(C) ao neurinoma do acústico.
(D) à otosclerose.
(E) à ototoxicidade.
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O trato reticuloespinhal recebe as informações sensoriais de
todos os núcleos vestibulares, assim como de outros sistemas
sensoriais motores envolvidos na preservação do equilíbrio.
Os componentes das respostas motora, central e sensorial do
sistema vestibular são integrados a alguns reflexos importantes.
O reflexo que tem como objetivo estabilizar o corpo e consiste
em uma montagem de vários reflexos denominados de acordo
com o tempo e as informações sensoriais é o
(A) Reflexo Vestíbulo‐Ocular – RVO.
(B) Reflexo Vestíbulo‐Cólico – RVC.
(C) Reflexo Vestíbulo‐Espinhal – RVE.
(D) Reflexo Cérvico‐Ocular – RCO.
(E) Reflexo Cérvico‐Espinhal – RCE.

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) deve ser realizada,
preferencialmente, nos primeiros dias de vida (24h a 48h) na
maternidade, e, no máximo, durante o primeiro mês de vida, a
não ser em casos em que a saúde da criança não permita a
realização dos exames. Em relação ao protocolo de testes da
triagem auditiva, analise as afirmativas a seguir.
I. Para os neonatos e lactentes sem indicador de risco, utiliza‐se
o exame de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE). Caso
não se obtenha resposta satisfatória (falha), repetir o teste de
EOAE.
II. Para os neonatos e lactentes com indicador de risco, utiliza‐se
o teste Peate‐automático ou em modo triagem (teste), em
35 dBnNA.
III. Para os neonatos com malformação de orelha externa,
mesmo que unilateral, utiliza‐se o mesmo protocolo dos
neonatos com indicador de risco.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se somente a afirmativa I estiver correta.
(C) se somente a afirmativa II estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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Sobre a atuação fonoaudiológica no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir.
I. Toda pessoa com deficiência tem o direto de ser atendida nos
serviços de saúde do SUS, desde os Postos de Saúde e
Unidades de Saúde da Família, até os Serviços de Reabilitação
e Hospitais.
II. As equipes das unidades especializadas de reabilitação devem
ser multiprofissionais e trabalhar de forma interdisciplinar,
buscando recursos locais que facilitem o desenvolvimento
integrado dos processos de inclusão da pessoa com
deficiência.
III. As pessoas com deficiência são homens e mulheres de todas
as faixas etárias, bebês, crianças, jovens e adultos. Todos
devem ser acolhidos nas Unidades de Saúde e ter
respondidas suas necessidades, sejam elas vinculadas ou não
à deficiência que apresentam.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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O mascaramento clínico é utilizado para eliminar a participação
da orelha não testada (ONT) durante a avaliação da orelha
testada (OT). O mascaramento deve ser utilizado nos casos de
perdas auditivas unilaterais ou bilaterais assimétricas.
Considerando os conhecimentos acerca do mascaramento clínico,
entende‐se por curva sombra
(A) as respostas aos tons puros por via aérea que cruzaram para
a pior orelha representando os limiares da melhor orelha.
(B) a orelha para a qual o sinal de teste está sendo direcionado,
sendo sempre a pior orelha.
(C) uma melhora artificial nas respostas de via óssea provocada
pela colocação do fone de ouvido na orelha não testada para
apresentação do sinal mascarador.
(D) se o mascaramento for introduzido na orelha não testada e
aumentado em intensidade para igual ou maior do que a
atenuação interaural, esse eventualmente cruzará para o lado
oposto e irá alcançar a cóclea testada.
(E) uma alteração ou piora do limiar da orelha testada devido à
introdução do mascaramento na orelha não testada em
intensidades de mascaramento abaixo do nível de
cruzamento.
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