CADERNO: 2

FONOAUDIÓLOGO
CÓDIGO: NS-22
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado,
dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no
selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa –
representa:

TEXTO

(A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis
internacionais.
(B) uma referência a uma ameaça à segurança da União
Europeia.
(C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
(D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
(E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de
dificuldades políticas.

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA
De um lado está a Europa da abundância econômica e
da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo,
uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos
conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez
com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria,
mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se
em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com
eles, marcham os migrantes econômicos da África e da
Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia.
Muralhas? Em tempos normais, os portais da União
Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados
para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os
países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando
as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a
Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos
impudor.
A Alemanha, seguida hesitantemente pela França,
insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica
e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica
a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para
passar num teste ainda mais difícil que o da crise do
euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo
que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã.
(Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 4

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da
estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma
extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”.
Esse primeiro período do texto se estrutura:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a partir da antítese de elementos diversos.
no confronto entre duas épocas de valores distintos.
com base na comparação de duas civilizações diferentes.
com fundamento na oposição política e religiosa.
na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.

QUESTÃO 5

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de
inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário
equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra
civil na Síria” é:

QUESTÃO 1

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

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

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão
abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.
Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:
econômica e religiosa.
religiosa e política.
política e causal.
causal e social.
social e econômica.

QUESTÃO 6

(A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste
num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos
princípios humanitários”.
(B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa
precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil
que o da crise do euro”.
(C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as
pontes diante dos refugiados”.
(D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo,
ainda que com menos impudor”.
(E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 2

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o
posicionamento que não é defendido no texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
existia um tênue equilíbrio nas tensões da região.
haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
um conflito interno de um país pode afetar nações
próximas.

favorável à política adotada pela Alemanha.
oposta ao posicionamento da Inglaterra.
condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
contrária aos políticos da extrema-direita.
irônica em relação à posição da França.
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QUESTÃO 7

III.

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

Estão corretas apenas:

integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
IV. primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações.

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo
cuja explicação etimológica está correta é:
fotofobia / aversão por fotografias.
acrofobia / aversão por locais altos.
aerofobia / aversão por viagens aéreas.
homofobia / aversão ao gênero humano.
tanatofobia / aversão por doenças.

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

QUESTÃO 8

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”;
a forma inadequada da correspondência entre os tempos
verbais sublinhados é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

QUESTÃO 11

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem
natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As
lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

seria/fizessem.
é/fazem.
era/faziam.
fora/fizeram.
foi/façam.

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

LEGISLAÇÃO E ÉTICA
QUESTÃO 9

fundações públicas / autonomia.
autarquia / autonomia.
fundações públicas / dependência.
autarquia / dependência.
empresas públicas / tutela.

QUESTÃO 12

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com
as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA.
Assinale-a.

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes
finalidades e características:
I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos de gestão.
IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público tão
somente mediante solicitação.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.

QUESTÃO 10

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com
a Lei nº 12.527/11:

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

autenticidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados.
II. disponibilidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
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I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar,
em nível de educação superior, as seguintes modalidades de
cursos:
I.
II.

III.
IV.
V.

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas
são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação
grave em serviço e revelação de segredo de que teve
conhecimento em função do cargo ou emprego, entre
outros, aplica-se a penalidade de demissão.
 Constitui infração grave, passível de aplicação da pena
de demissão, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição
Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas
pelo Poder Público.
 Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no
ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova
de exoneração ou demissão, na data da investidura, na
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

Cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia.
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais
de formação pedagógica, com vistas à formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e
para a educação profissional.
Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado
e doutorado que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação
tecnológica.

As afirmativas são respectivamente:

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

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

QUESTÃO 14

V, V e V.
V, F e F.
F, V e F.
F, V e V.
F, F e V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se
couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

QUESTÃO 16

Com relação ao profissional Perito em Fonoaudiologia, avalie
se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 A atuação de um perito é completa, pois ele julga, defende
e acusa.
 Um profissional é considerado perito quando se especializa
em determinado ramo ou assunto, ou seja, tem experiência
e/ou habilidade em determinada atividade.
 Compete ao perito examinar e relatar fatos de natureza
específica e caráter permanente de esclarecimento
necessário em um processo.

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
(B) opor resistência ao andamento de documento, processo
ou à execução de serviço.
(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a
repartições públicas.
(E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades
estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa,
exceto em situação de emergência e transitoriedade.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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F – V – F.
F – V – V.
V – F – F.
V – V – F.
F – F – V.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

Com relação ao Direito ao Trabalho da pessoa com deficiência,
conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, analise as
afirmativas a seguir.

Com relação à PORTARIA GM/MS nº 2.073, de 28 de setembro de
2004, que institui a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva,
avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

I.

 Organiza uma linha de cuidados integrais (promoção,
prevenção, tratamento e reabilitação) que perpasse todos
os níveis de atenção promovendo, dessa forma, a inversão
do modelo de atenção aos pacientes.
 Permite definir critérios técnicos mínimos para o
funcionamento e a avaliação dos serviços que realizam
reabilitação auditiva.
 Promove uma cobertura restrita no atendimento
aos pacientes portadores de deficiência auditiva no
Brasil, garantindo o acesso para aqueles pacientes que
apresentem perdas auditivas severas e profundas.

Às regras de saúde e segurança, ao trabalhador com deficiência
agregam-se as regras de acessibilidade e adaptação razoável.
II. A acessibilidade alcança também as atitudes, o
posicionamento institucional e do quadro de trabalhadores
das empresas e seus ambientes de trabalho.
III. Quando necessárias, as adaptações razoáveis são
obrigatórias, sob pena de prática de discriminação.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

Considerando o código de Ética de Fonoaudiologia, analise as
afirmativas a seguir:
I.

É dever do fonoaudiólogo inscrito no conselho recusar-se
a exercer a profissão quando as condições de trabalho não
forem dignas, seguras e salubres.
II. Considera-se infração ética permitir que pessoas não
habilitadas realizem práticas fonoaudiológicas ou valer-se
dessas para substituir-se em sua atividade.
III. Constituem direitos gerais dos inscritos, nos limites de sua
competência e atribuições: exercício da atividade sem ser
discriminado.

QUESTÃO 21

Um importante equipamento social em que a equipe de saúde
atua são as escolas. As políticas de saúde reconhecem o espaço
escolar como privilegiado para práticas promotoras da saúde.
Considera-se uma ação de promoção da saúde vocal do professor:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

promover oficinas de orientação e adequar o ambiente.
realizar terapia fonoaudiológica na escola.
realizar exame otorrinolaringológico.
encaminhar o professor para realizar terapia fonoaudiológica.
encaminhar o professor para realizar o diagnóstico.

QUESTÃO 22

Com relação à legislação da saúde do trabalhador, analise as
afirmativas a seguir.
I.

Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da lei,
um conjunto de atividades que se destina, através das
ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
II. A lei abrange a participação, no âmbito de competência
do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas,
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à
saúde existentes no processo de trabalho.
III. A participação na normatização, fiscalização e controle
dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições
e empresas públicas e privadas não faz parte das ações
relacionadas à saúde do trabalhador.

QUESTÃO 19

De acordo com o Código de Ética de Fonoaudiologia, com
relação à formação acadêmica, pesquisa e publicação, o
fonoaudiólogo deve:
(A) divulgar ou utilizar técnicas ou materiais que não tenham
eficácia comprovada.
(B) apresentar como sua, no todo ou em parte, obra científica
de outrem, ainda que não publicada.
(C) responsabilizar-se por serviços fonoaudiológicos,
produções acadêmicas e científicas executados pelos
alunos sob sua supervisão.
(D) utilizar-se, sem referência ao autor ou sem sua autorização
expressa, de dados, informações ou opiniões coletadas em
partes já publicadas ou não.
(E) utilizar-se da influência do cargo para aliciamento ou
encaminhamento de clientes para clínica particular.

Assinale
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Nas classificações internacionais da OMS, a funcionalidade e a
incapacidade associadas aos estados de saúde são classificadas
como:

A qualidade de vida é um importante aspecto a ser
considerado na promoção de saúde dos professores, sobre os
quais vêm sendo atribuídas diversas funções no cotidiano de
suas atividades de trabalho. Em relação ao tema, avalie se as
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

(A) CID-10 Classificação Internacional de Doenças Décima
Revisão.
(B) CIF Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde.
(C) CID Cadastro Internacional de Diagnósticos.
(D) CIF Cadastro Internacional de Funcionalidade.
(E) DSM IV Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais.

 A saúde dos trabalhadores é a causa da relação complexa e
dinâmica entre o trabalhador e a sua atividade de trabalho.
 Qualidade de vida pode ser definida, de modo mais
genérico, como a percepção do indivíduo de sua posição
na vida no contexto da cultura e sistema de valores, nos
quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações.
 Na concepção de trabalhar a saúde coletivamente no
ambiente escolar, não se deve valorizar a saúde individual,
o importante é refletir sobre a saúde do coletivo dos
professores com os quais se pretende trabalhar.

QUESTÃO 24

“O conflito entre as exigências de saúde e de segurança dos
trabalhadores e a tendência das empresas para maximizar a
produção com o mínimo de gastos sempre existiu. Este conflito
mudou de formato nas várias épocas e nas várias sociedades e
foi uma ilusão pensar que isto diminuiria quando a propriedade
privada da empresa foi substituída pela propriedade pública.
(Berlingue,G., 1993)”

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando essa realidade, avalie se as afirmativas a seguir
são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 A admissão de um funcionário em uma empresa acontece
por meio de um aceno de mão do chefe, o qual julga e
escolhe os mais idôneos e os mais adequados para o
cumprimento da tarefa que será desenvolvida.
 Na admissão de um funcionário, a realização de exames de
saúde é fundamental.
 No plano da ética emergem dois problemas: a tutela da
privacidade dos trabalhadores e a relação entre o sujeito e
o ambiente na prevenção dos riscos profissionais.

QUESTÃO 27

Considerando o conceito de Ergonomia, analise as afirmativas
a seguir.
I.

É a disciplina científica relacionada ao entendimento das
interações entre seres humanos e outros elementos de um
sistema.
II. É a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos
para projetar a fim de otimizar o bem-estar humano e o
desempenho geral de um sistema.
III. Os ergonomistas contribuem para o projeto e avaliação de
tarefas, trabalhos, produtos, ambientes e sistemas, a fim
de torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades
e limitações das pessoas.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

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

Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 25

Um dos objetivos principais da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora é:
(A) promover a saúde nos ambientes e nos processos de
trabalhadores com alguma enfermidade.
(B) garantir a integralidade do diagnóstico sem dar ênfase à
promoção da saúde.
(C) fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e
a integração com os demais componentes da Vigilância em
Saúde.
(D) realizar fiscalização conjunta onde houver trabalho e
condições insalubres.
(E) estimular a participação da comunidade, dos trabalhadores
e do controle social.
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se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
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CADERNO 2

QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

Atualmente, ao empregador cabe realizar a análise
ergonômica dos postos de trabalho, considerando, no mínimo,
as condições de trabalho conforme estabelecido pela Norma
Regulamentadora 17. A NR 17 exige que:

Com relação a prevenção dos Distúrbios da Voz Relacionados
ao Trabalho (DVRT), analise as afirmativas a seguir.
I.

A prevenção como ação prioritária da Vigilância em
Saúde do Trabalhador (VISAT) tem como característica
fundamental o seu caráter transformador através do
compromisso ético em busca da melhoria dos ambientes
e processos de trabalho levando em consideração as
particularidades de cada trabalhador.
II. A prevenção pressupõe identificação de situação de risco,
vulnerabilidade ou de impacto à saúde dos trabalhadores
que representem um problema coletivo.
III. A prevenção tem como objetivo principal diagnosticar e
tratar os fatores determinantes dos problemas de saúde
relacionados ao trabalho, num processo de negociação
compartilhada para promoção da saúde.

(A) a temperatura ideal no local de trabalho varie de 24°C a
29°C.
(B) todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho
sejam adequados às características psicofisiológicas dos
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.
(C) nos locais de trabalho onde são executadas atividades que
exijam solicitação intelectual e atenção constantes, o nível
de ruído aceitável para efeito de controle seja de até 85 dB
(decibéis).
(D) o mobiliário seja adaptado somente às características
antropométricas do trabalhador, não sendo necessário
levar em consideração à natureza do trabalho, ou seja, às
exigências da tarefa.
(E) sempre que o trabalho puder ser executado na posição em
pé, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado
para essa posição e reconhece tal posição como sendo a
ideal nos postos de trabalho.

Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 29

A ciência que utiliza diversas técnicas para medir cada uma
das partes do corpo, fornecendo informações preciosas para
atletas e indivíduos sedentários sobre a sua condição física e
biológica, denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 32

O conjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção do
trabalhador, minimização de riscos inerentes às atividades
de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico
e prestação de serviços, visando à saúde do homem e dos
animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos
resultados, denomina-se:

ergonometria.
biometria.
antropometria.
equilibriometria.
manometria.

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

QUESTÃO 30

O desenvolvimento do Distúrbio de Voz Relacionado ao
Trabalho (DVRT) é multicausal e está associado a diversos
fatores, que podem desencadear ou agravar o quadro de
alteração vocal do trabalhador, de forma direta ou indireta,
podendo haver interação destes nos ambientes de trabalho.
Como fator de risco desencadeante pode-se citar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

ergonomia.
ergometria.
biomedicina.
biotecnologia.
biossegurança.

QUESTÃO 33

A Fonoaudiologia é a profissão regulamentada pela Lei no
6.965, de 9 de dezembro de 1981, e pelo Decreto no 87.218,
de 31 de maio de 1982. Art. 4º. Uma das responsabilidades do
fonoaudiólogo em relação aos clientes é:

jornada de trabalho equilibrada.
demanda vocal excessiva.
presença de pausas e de descanso.
satisfação com o trabalho.
postura adequada.

(A) elaborar, fornecer relatório, resultado de exame, parecer e
laudo fonoaudiológico, quando solicitado.
(B) iniciar tratamento de incapazes, sem autorização de seus
representantes legais.
(C) utilizar técnicas ou materiais no tratamento que não
tenham eficácia comprovada.
(D) emitir parecer, laudo ou relatório que não correspondam à
veracidade dos fatos ou dos quais não tenha participado.
(E) usar a profissão para corromper, lesar ou alterar a
personalidade e/ou a integridade física e/ou psíquica dos
clientes ou ser conivente com esta prática.

8

FONOAUDIÓLOGO

CADERNO 2

QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Considerando que o distúrbio de voz relacionado ao trabalho
manifesta-se por diversos sinais e sintomas, que podem estar
presentes concomitantemente ou não, avalie se as afirmativas
a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Alguns cuidados e procedimentos podem ser feitos para que
se tenha uma voz mais saudável. Um dos cuidados importantes
recomendados para a manutenção da saúde vocal é:
(A) ingerir achocolatados e derivados do leite, principalmente
antes da utilização profissional da voz, pois estes aumentam
a produção de secreção no trato vocal e facilitam a emissão.
(B) falar enquanto pratica exercícios físicos, o esforço muscular
associado à fala provocará relaxamento na musculatura
de sua laringe
(C) beber água, regularmente, em pequenos goles,
principalmente quando estiver fazendo uso profissional da
voz. A água hidrata o organismo e favorece uma emissão
vocal sem tensão.
(D) chupar balas ou pastilhas fortes, assim como utilizar sprays
que aliviam o sintoma de garganta irritada e fazem com
que você produza a voz sem esforço, sem perceber.
(E) manter uma alimentação saudável e regular. Isso não
interfere diretamente na voz, pois apenas contribui na
prevenção do refluxo, que não prejudica a laringe nem as
pregas vocais.

 É importante caracterizar as queixas e sintomas quanto
ao tempo de duração, momentos e formas de instalação,
fatores de melhora e piora e variações no tempo.
 O início dos sintomas é insidioso, com predominância
nos finais de jornada de trabalho ou no fim da semana e
diminuição após repouso noturno ou nos finais de semana.
 Para o diagnóstico do distúrbio de voz relacionado ao
trabalho devem ser levados em consideração apenas os
aspectos de história clínica, ocupacional e epidemiológica
e a avaliação médica clínica e de laringe.
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

QUESTÃO 38

Sendo o ruído um risco presente nos ambientes de trabalho,
as ações de prevenção devem priorizar esse ambiente.
Considerando os Limites de Tolerância (LTs) para ruído contínuo
ou intermitente (NR-15), a intensidade máxima permitida para
8 horas diárias de exposição ao ruído é de:

QUESTÃO 35

A alteração auditiva provocada pela exposição ao ruído intenso,
que se caracteriza por uma diminuição da acuidade auditiva
que pode retornar ao normal após um período de afastamento
do ruído denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

mudança transitória de limiar auditivo.
mudança definitiva do limiar auditivo.
perda auditiva flutuante.
perda auditiva induzida por ruído.
perda auditiva induzida por níveis elevados de pressão
sonora.

95dB.
90dB.
85dB.
80dB.
75dB

QUESTÃO 39

Com relação ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA-NR9), analise as afirmativas a seguir.

QUESTÃO 36

Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair) é a perda provocada
pela exposição por tempo prolongado ao ruído. A Pair
configura-se como:

I.

A avaliação audiológica periódica permite o
acompanhamento da progressão da perda auditiva, que
pode variar de acordo com a intensidade e com o tempo
de exposição, além da suscetibilidade individual.
II. Ao saber que o ruído provoca perda auditiva e que sua
acuidade auditiva deve ser acompanhada, o trabalhador já
ficará mais sensibilizado para essa questão.
III. Cabe a todos os níveis de atenção à saúde, o acolhimento
deste trabalhador, fornecendo as informações básicas
e dando início ao processo de diagnóstico, notificação e
acompanhamento do caso.

(A) perda auditiva do tipo neurossensorial, geralmente
unilateral, reversível e não progressiva com o tempo de
exposição ao ruído.
(B) perda auditiva do tipo neurossensorial, geralmente
bilateral, irreversível e progressiva com o tempo de
exposição ao ruído
(C) perda auditiva do tipo mista, geralmente bilateral,
irreversível e não progressiva com o tempo de exposição
ao ruído.
(D) perda auditiva do tipo mista, geralmente unilateral,
reversível e progressiva com tempo de exposição ao ruído.
(E) perda auditiva do tipo condutiva, geralmente bilateral,
irreversível e progressiva com o tempo de exposição ao
ruído.

Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
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QUESTÃO 40

(C) tenha conhecimentos gerais em Fonoaudiologia incluindo
exclusivamente Fonética Forense, Fonética Articulatória,
Experimental, Perceptiva e Estilística, Análise do Discurso,
Acústica e Informática.
(D) conheça os equipamentos e tenha tido algum contato
com os procedimentos de colheita de material padrão,
de digitalização de áudio, de filtragem de ruídos, de
autenticação da veracidade/fidelidade do material sonoro.
(E) tenha alguma noção de Direito Processual Penal, Direito
Processual Civil e Direito Administrativo, sendo opcional
conhecer profundamente o código de ética da fonoaudiologia.

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um componente
do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, definido na Portaria
GM/MS nº 3252 (Brasil, 2009), que visa à promoção da saúde e
à redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por
meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus
determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e
processo produtivos. Considerando esse conceito, avalie se as
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 A VISAT não se pauta pelos princípios do SUS.
 A VISAT é estruturante e essencial ao modelo de Atenção
Integral em Saúde do Trabalhador, constituindo-se de saberes
e práticas sanitárias, articulados intra e interssetorialmente.
 A VISAT tem como um de seus objetivos intervir nos
fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde da
população trabalhadora, visando eliminá-los ou, na sua
impossibilidade, atenuá-los e controlá-los.

QUESTÃO 43

A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas. Considerando as
determinações do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2013,
pode-se afirmar que:

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) a pessoa com deficiência tem direito a oportunidades
diferenciadas as dos demais empregados e a remuneração
também diferenciada por trabalho de igual valor.
(B) a promoção do emprego deverá ocorrer independente de
políticas e medidas apropriadas que não poderão incluir
programas de ação afirmativa, incentivos e outras medidas.
(C) é fundamental que haja restrição ao trabalho da pessoa
com deficiência, bem como uma discriminação direcionada
a sua deficiência.
(D) é opcional que ocorram políticas públicas de trabalho e
emprego em relação à inclusão da pessoa com deficiência
no mundo do trabalho.
(E) o trabalho da pessoa com deficiência deverá ser de sua
livre escolha e aceitação no mundo do trabalho, em
ambiente aberto, acessível, seguro e salubre.

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

QUESTÃO 41

Compete ao fonoaudiólogo
fonoaudiológica ao trabalhador:

que

presta

assistência

(A) garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO,
bem como zelar pela sua eficácia.
(B) estabelecer relação saúde-trabalho-doença entre os
transtornos fonoaudiológicos e as atividades do trabalhador.
(C) solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente
do Trabalho – CAT.
(D) indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador
da exposição ao risco, ou do trabalho.
(E) encaminhar o trabalhador à Previdência Social para
estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e
definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho.

QUESTÃO 44

Com relação à CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade,
incapacidade e saúde, analise as afirmativas a seguir.
I.

A CIF oferece uma ferramenta científica internacional para
mudar o paradigma do modelo puramente médico para
um modelo integrado biopsicossocial de funcionalidade
humana e incapacidade.
II. A CIF será usada para a padronização de dados
concernentes a alguns aspectos da funcionalidade humana
e incapacidade em algumas partes do mundo.
III. A CIF será usada por pessoas com incapacidades e
profissionais a fim de avaliar locais de cuidados de saúde
que lidam com doenças crônicas e incapacidade, tais
como centros de reabilitação, asilos ou casas de cuidados,
instituições psiquiátricas e serviços comunitários.

QUESTÃO 42

Da Resolução CFFa no 214/1998, destaca-se o artigo que
outorga a atuação do Fonoaudiólogo na área pericial:
Art. 1o – É permitido ao Fonoaudiólogo atuar judicial
ou extrajudicialmente como perito em assuntos de sua
competência.

Assinale:

Para um fonoaudiólogo ser perito em fonoaudiologia exige-se
que:

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

(A) tenha mestrado com pesquisa e resultados direcionados à
Perícia de Voz, Fala e Linguagem ou áreas afins.
(B) comprove aperfeiçoamento na área pericial (Voz, Fala
e Linguagem) realizado em Sociedades, Associações,
Academias, Entidades e Instituições relacionadas à Perícia.
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se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 48

A Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) define a
ergonomia como sendo o estudo das interações das pessoas com
a tecnologia, a organização e o ambiente para intervenções e
projetos que visem melhorar de forma integrada e não dissociada
a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades
humanas (BRASIL, 2002). No âmbito internacional, a ergonomia é
dividida em três domínios de especialização; são eles:

O DVRT manifesta-se pela presença de diversos sinais e
sintomas que podem estar presentes concomitantemente ou
não, variando de acordo com a gravidade do quadro clínico.
Com relação ao quadro clínico, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar,
rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na
voz, perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz,
ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de
volume e projeção vocal, perda na eficiência vocal, pouca
resistência ao falar, dor ou tensão cervical.
II. O início dos sintomas geralmente é súbito, com
predominância nos finais de jornada de trabalho ou no fim
da semana com permanência destes nos finais de semana.
III. Os sintomas estão presentes continuadamente durante
a jornada de trabalho ou durante todo o dia, sem
recuperação, mesmo com repouso vocal.

(A) ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia
organizacional.
(B) ergonomia corporal, ergonomia psíquica e ergonomia do
trabalho.
(C) ergonomia estrutural, ergonomia emocional, ergonomia
do trabalho.
(D) ergonomia física, ergonomia emocional e ergonomia
organizacional.
(E) ergonomia corporal, ergonomia cognitiva e ergonomia do
trabalho.

Assinale:

QUESTÃO 46

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

(A) ototóxicos e irritativos do trato respiratório.
(B) mobiliário, recursos e equipamentos disponibilizados para
o trabalho
(C) carga horária, pausas e autonomia na realização de tarefas.
(D) ruído, temperatura e umidade do ar.
(E) produtos de limpeza, mercúrio e agrotóxicos.

A PORTARIA GM/MS nº 2.073, de 28 de setembro de 2004 institui
a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva que determina
como sendo da competência da Média Complexidade:

Com relação à saúde do trabalhador, compete ao fonoaudiólogo
elaborar diagnóstico situacional da empresa objetivando
verificar a exposição dos trabalhadores a agentes de risco para
sua saúde auditiva e vocal: agentes físicos, agentes químicos,
agentes ergonômicos, estrutura organizacional e tecnologia de
proteção coletiva e individual. Consideram-se agentes físicos:

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

QUESTÃO 49

(A) realizar ações de caráter individual ou coletivo, voltadas
para a promoção da saúde auditiva, da prevenção e da
identificação precoce dos problemas auditivos.
(B) realizar atenção diagnóstica e terapêutica especializada,
garantidas a partir do processo de referência e
contrarreferência do paciente portador de deficiência
auditiva priorizando as crianças de até 3 anos de idade.
(C) realizar triagem e monitoramento da audição, da atenção
diagnóstica e da terapêutica especializada, garantidas a
partir do processo de referência e contra referência do
paciente portador de deficiência auditiva.
(D) realizar ações informativas, educativas e de orientação familiar.
(E) realizar atenção diagnóstica e terapêutica em pacientes com
afecções associadas (neurológicas, psicológicas, síndromes
genéticas, cegueira, visão subnormal) e perdas auditivas
unilaterais.

QUESTÃO 47

Os fatores de risco agravantes e desencadeantes do Distúrbio
de Voz Relacionado ao Trabalho podem ser agrupados em
fatores organizacionais do processo de trabalho e ambientais.
Pode-se afirmar que são fatores ambientais:
(A) acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais
inadequados.
(B) jornada de trabalho prolongada e sobrecarga.
(C) acúmulo de atividades ou de funções, demanda vocal
excessiva e ausência de pausas.
(D) falta de autonomia e ritmo de trabalho acelerado para o
cumprimento de metas.
(E) trabalho sob forte pressão e insatisfação com o trabalho
ou com a remuneração.

QUESTÃO 50

A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) apresenta sintomas
auditivos e não auditivos. Pode-se citar como sintoma não auditivo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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algiacusia.
zumbido.
transtorno vestibular .
dificuldadeno entendimento de fala.
dificuldade na localização da fonte sonora.

