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Fonoaudiólogo (ES08)
Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h 

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

um caderno de prova;
um cartão-resposta que contém o seu  
nome, número de inscrição e espaço para  
assinatura.




Confira o número que você obteve 
no ato da inscrição com o que está 
indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Para cada questão são apresentadas 5 
(cinco) alternativas diferentes de respostas 
(a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado 
da questão.

 Não é permitido qualquer tipo de consulta 
durante a realização da prova.

A interpretação das questões é parte 
integrante da prova, não sendo permitidas 
perguntas aos fiscais. 

Não destaque folhas da prova.







Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devida-
mente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site http://ses.fepese.ufsc.br

a)
b)
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Conhecimentos Gerais (20 questões)

Língua Portuguesa (4 questões)

“(...) O quereres e o estares sempre a fim 
Do que em mim é de mim tão desigual 
Faz-me querer-te bem, querer-te mal 
Bem a ti, mal ao quereres assim 
Infinitamente pessoal 
E eu querendo, querendo sem ter fim 
E, querendo-te, aprender o total 
Do querer que há e do que não há em mim.”

Caetano Veloso, O Quereres. BMG, RCA, 1993.

1. Considere os seguintes versos:

“(...) Do que em mim é de mim tão desigual 
Faz-me querer-te bem, querer-te mal 
Bem a ti, mal ao quereres assim (...)”.

É gramaticalmente correto dizer que:

Os pronomes pessoais oblíquos tônicos – mim 
e ti são sempre precedidos de preposição.

O verbo fazer está iniciando a oração exigin-
do a ênclise.

Me e te são pronomes pessoais oblíquos áto-
nos. Nunca são precedidos de preposição.

Mau e mal pertencem a mesma classe grama-
tical.

Mal é adjetivo e antônimo de bem.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corre-
tas.

( X ) As afirmativas I, II e III.

( ) As afirmativas I, II e IV.

( ) As afirmativas II, III e IV.

( ) As afirmativas II, IV e V.

( ) As afirmativas III, IV e V.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.

2. Leia o trecho abaixo.

“(...) Do querer que há e do que não há em mim”.

Em relação ao verbo haver, é correto dizer que:

No texto está na terceira pessoa do singular 
do presente do indicativo e é monossílabo 
tônico.

É verbo transitivo direto e quando funciona 
como auxiliar de outro verbo, concorda nor-
malmente com o verbo principal.

O verbo haver funciona como auxiliar de ou-
tro verbo, deve concordar normalmente com 
o respectivo sujeito.

É verbo auxiliar de segunda conjugação e não 
apresenta a desinência o na primeira pessoa 
do singular do presente indicativo.

Os verbos haver, fazer e existir são impessoais, 
devendo ficar na terceira pessoa do singular.

Assinale a alternativa correta.

( ) Corretos I, II e V.

( X ) Corretos I, III e IV.

( ) Corretos II, III e V.

( ) Incorretos I, II e IV.

( ) Incorretos II, III e IV.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.
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3. Nas frases abaixo, justifique a concordância do 
verbo:

Discutiram-se os planos.
Assistiu-se à demonstração de força.

Assinale a alternativa correta.

( ) Ambos os verbos estão acompanhados da 
partícula apassivadora ´se .́

( ) Ambos os verbos estão acompanhados pelo 
índice de indeterminação do sujeito ´se .́

( ) O primeiro verbo está acompanhado pelo 
índice de indeterminação do sujeito ´se´ e 
o segundo está acompanhado da partícula 
apassivadora ´se .́

( X ) O primeiro verbo está acompanhado de 
partícula apassivadora ´se´ e o segundo está 
acompanhado pelo índice de indeterminação 
do sujeito ´se .́

( ) O verbo apassivado pelo pronome ´se´ não 
concorda com o seu sujeito e, quando a in-
determinação do sujeito é marcada pelo pro-
nome ´se ,́ o verbo fica necessariamente na 
primeira pessoa do plural.

I.
II.

a.

b.

c.

d.

e.

4. Leia atentamente as seguintes frases:

Tratando-se de cinema, prefiro filmes euro-
peus.

Em se tratando de cinema, prefiro filmes eu-
ropeus.

A respeito das frases anteriores, assinale a alternativa 
correta quanto à colocação pronominal:

( ) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, 
o verbo inicia a frase, exigindo a ênclise e, na 
segunda, o verbo está no infinitivo impessoal, 
exigindo a próclise.

( ) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o 
verbo está no particípio, exigindo a ênclise e, 
na segunda, o verbo está no particípio, prece-
dido da preposição em, exigindo a próclise.

( X ) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o 
verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise e 
na segunda, o verbo está no gerúndio, prece-
dido da preposição em, exigindo a próclise.

( ) A primeira está correta, pois quando o verbo 
iniciar a oração, deve-se optar pela ênclise e, a 
segunda está incorreta, pois o verbo está no 
gerúndio, exigindo a ênclise.

( ) A primeira está incorreta, pois o verbo está no 
início da frase, exigindo a próclise e a segunda 
está correta, pois o verbo está no gerúndio, 
precedido da preposição em, exigindo a ênclise.

I.

II.

a.

b.

c.

d.

e.

Aspectos Históricos e  
Geográficos de Santa Catarina (4 questões)

5. Assinale a alternativa que identifica a microrregião 
de Santa Catarina em que está situada a cidade de 
Águas Mornas.

( X ) Tabuleiro.

( ) Blumenau.

( ) Florianópolis.

( ) São Bento do Sul.

( ) Campos de Lages.

a.

b.

c.

d.

e.

6. Assinale a alternativa que identifica corretamente 
algumas das localidades de Santa Catarina onde fo-
ram localizados os colonos açorianos no século XVIII.

( ) Laguna • Jaraguá do Sul.

( X ) Ilha de Santa Catarina • São Miguel.

( ) Ilha de Santa Catarina • Vale do Itajaí.

( ) Ilha de Santa Catarina • Campos Novos.

( ) Vale do Rio Itapocu • Vale do Rio Cachoeira.

a.

b.

c.

d.

e.
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7. Leia a notícia.

“Colheita da maçã começa neste mês.

[...] Empresas, produtores e trabalhadores estão na 
contagem regressiva para o início da colheita da maçã 
em Fraiburgo. Até o dia 25, boa parte das maçãs deve 
estar madura nos pomares e trabalhadores tempo-
rários lotando os abrigos das empresas. A colheita 
se estende até o mês de abril. [...] Apesar das perdas 
com a geada tardia, que veio em setembro, quando 
já havia ocorrido a quebra de dormência, Peres avalia 
que o número de horas de frio foi suficiente para uma 
fruta boa para o mercado. Foram 640 horas de frio até 
7,2º C, e o ideal – mas que não ocorre nos invernos de 
Fraiburgo – seriam 800 horas. [...]”

Diário Catarinense, 12/01/2007. Disponível em http://www.clicrbs.
com.br/agrol/jsp/default.jsp?tab=00024&newsID=a1395538.
htm&subTab=02608&uf=2&local=18&l=&template./2007. Acesso 
em 12/01/2007.

Assinale a alternativa correta em relação ao cultivo da 
maçã em Santa Catarina.

( ) O cultivo de maçã é a principal atividade eco-
nômica de Santa Catarina. Esse cultivo é res-
ponsável por cerca de 70% das exportações 
catarinenses.

( ) A produção de maçã, pera, banana e outras 
frutas constitui-se, em Santa Catarina, na mais 
importante atividade econômica voltada para 
o mercado externo. A fruticultura é responsá-
vel por mais de 70% das exportações catari-
nenses.

( X ) O cultivo de maçã é uma atividade signifi-
cativa na economia catarinense. As maiores 
plantações dessa fruta estão localizadas na 
região de São Joaquim e no meio-oeste, em 
Fraiburgo.

( ) O cultivo da maçã tornou-se, por razões climá-
ticas, inviável em Santa Catarina. As elevações 
das temperaturas médias anuais e as geadas 
têm destruído nossos pomares e inviabilizado 
a atividade economicamente.

( ) Embora importante para o Município de 
Fraiburgo, o cultivo da maçã não é mais uma 
atividade econômica expressiva em Santa 
Catarina. O estado perdeu, nos últimos anos, 
a posição de destaque na produção nacional. 
Fatores climáticos como a geada e o número 
insuficiente de horas de frio foram responsáveis 
por grandes quebras na produção catarinense.

a.

b.

c.

d.

e.

8.  Hans Staden, um aventureiro alemão de Homberg, 
esteve em Santa Catarina na segunda metade do 
século XVI. O mapa que nos deixou da Ilha de Santa 
Catarina e continente limítrofe, é um dos primeiros e 
dos mais detalhados.

Fonte: Mapa da obra de Hans Staden. Apud PIAZZA, Walter F., 
Laura Machado Hübener. Santa Catarina História da Gente. Floria-
nópolis: Editora Lunardelli, p. 24.

Assinale a alternativa correta com base nestas in-
formações e nos seus conhecimentos da História de 
Santa Catarina.

( ) O litoral catarinense era desconhecido dos 
portugueses e espanhóis até a chegada de 
Hans Staden a Santa Catarina.

( ) O litoral catarinense era desconhecido dos 
europeus até o final do século XVI. As expedi-
ções que demandaram o litoral brasileiro, no 
chamado período pré-colonial, concentra-
ram-se na região nordeste do Brasil, onde se 
produzia cana de açúcar.

( ) O primeiro mapa onde aparece um trecho do 
atual território catarinense foi traçado pelo 
cientista e aventureiro alemão Hans Staden 
que foi um dos primeiros habitantes da Ilha 
de Santa Catarina.

( ) Com exceção dos alemães que aqui se fixa-
ram já no final do século XV, os exploradores 
europeus, em busca das riquezas tropicais, 
pouco se interessaram na exploração do atual 
território de Santa Catarina, que só foi visitado 
e mapeado por volta de 1650.

( X ) Visitantes europeus, como Hans Staden, esti-
veram em Santa Catarina desde o século XVI, 
o que pode ser comprovado por cartas geo-
gráficas daquela época onde aparecem tre-
chos que correspondem ao litoral catarinense.

a.

b.

c.

d.

e.
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Informática (4 questões)

9. Verifique se as afirmativas abaixo, a respeito da 
formatação de parágrafos no Microsoft Word, são 
verdadeiras.

O espaçamento de um parágrafo define a for-
ma como o texto é distribuído em uma linha.

Os recuos de um parágrafo definem a distân-
cia do texto em relação às margens esquerda 
e direita.

O alinhamento define a distância entre linhas 
e entre parágrafos.

Assinale a alternativa correta:

( ) Todas as afirmativas são falsas.

( X ) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

( ) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

( ) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

( ) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

10. Suponha que foi efetuado um levantamento para 
determinar se há déficit no número de profissionais 
da saúde em cada município do país. Considerando 
que foi estabelecido como parâmetro que, em cada 
município, deve haver 1 médico e 2 enfermeiros para 
cada 1000 usuários do SUS, assinale a alternativa que 
apresenta a fórmula do Microsoft Excel para deter-
minar corretamente se há déficit de profissionais no 
município de código 001, cujo resultado é exibido na 
célula E2 da planilha mostrada abaixo.

( ) =SE((($B2/$C2)<1000) OU  
(($B2/(2*$D2))<1000);”Não”;”Sim”)

( ) =OU(((B2/C2)<1000); 
((B2/(2*D2))<1000);”Não”;”Sim”)

( ) =SE(OU(($C2/$B2)>0,001; 
($D2/$B2)>0,002);”Sim”;”Não”)

( ) =OU((B2/C2)>1000; 
(B2/2*D2)>1000);”Sim”;”Não”)

( X ) =SE(OU((B2/C2)>1000; 
(B2/D2)>500);”Sim”;”Não”)

I.

II.

III.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

11. Assinale a alternativa que descreve uma maneira 
possível de inserir o logotipo do governo do estado 
no topo de todos os slides de uma apresentação cria-
da com o Microsoft PowerPoint 2002.

( ) Clicando no menu Exibir  Cabeçalho e 
Rodapé, e em seguida inserindo a figura no 
cabeçalho da apresentação de slides.

( ) Clicando no menu Editar  Cabeçalho e 
Rodapé, e em seguida selecionando o arqui-
vo com a figura a ser inserida no cabeçalho da 
apresentação de slides.

( ) Clicando no menu Inserir  Figura  Do ar-
quivo, e em seguida selecionando a figura a 
ser inserida no cabeçalho da apresentação de 
slides.

( X ) Clicando no menu Exibir  Mestre  Slide 
Mestre e inserindo a figura no local desejado 
no(s) slide(s) mestre(s) da apresentação.

( ) Abrindo o slide mestre, selecionando o menu 
Editar  Cabeçalho e Rodapé, e selecionan-
do o arquivo com a figura do logotipo do 
governo do estado.

12. Assinale a alternativa correta.

O campo CC de uma mensagem de e-mail especifica:

( ) O endereço para o qual devem ser enviadas 
respostas a esta mensagem.

( X ) Endereços de e-mail de um ou mais destinatá-
rios que receberão cópia da mensagem, com 
o conhecimento dos demais destinatários.

( ) O endereço do servidor de correio eletrônico 
utilizado para envio da mensagem.

( ) Endereços de e-mail de um ou mais destinatá-
rios que receberão cópia da mensagem, sem 
que os demais destinatários tomem conheci-
mento.

( ) O endereço do computador utilizado pelo 
remetente para envio da mensagem.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.






Conhecimentos Gerais

Página 8

Legislação (4 questões)

13. Assinale a alternativa verdadeira, de acordo com 
a Lei estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985:

( ) Haverá treinamento nos casos de impedimen-
to de ocupante de cargo em comissão ou de 
função de confiança.

( ) Substituição consiste no conjunto de ativida-
des desenvolvidas para propiciar ao funcioná-
rio público condições de melhor desempenho 
profissional.

( X ) Redistribuição é o deslocamento motivado de 
cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago 
no âmbito do quadro de pessoal, para outro 
órgão ou entidade do mesmo Poder, com pré-
via apreciação do órgão central de pessoal.

( ) Dar-se-á a recondução funcional quando, não 
sendo possível a transferência, ocorrer modi-
ficação do estado físico ou das condições de 
saúde do funcionário, que aconselhe o seu 
aproveitamento em atribuições diferentes, 
compatíveis com a sua condição funcional.

( ) Readaptação é a volta do funcionário ao 
cargo por ele anteriormente ocupado, em 
conseqüência de reintegração decretada em 
favor de outrem ou, sendo estável, quando 
inabilitado no estágio probatório em outro 
cargo efetivo para o qual tenha sido nomeado, 
ou, ainda, quando for declarada indevida a 
transferência, a promoção por antigüidade e 
o acesso.

14. Nos termos da Lei Complementar estadual 284, 
de 28 de fevereiro de 2005, os convênios que envol-
vam repasse de recursos estaduais a municípios e 
entidades de natureza privada sem finalidade econô-
mica, a qualquer título, para a execução descentraliza-
da dos programas, projetos e ações governamentais 
serão firmados após deliberação:

( ) Do Gabinete do Governador.

( ) Das Secretarias de Estado Setoriais.

( ) Da Secretaria de Estado da Fazenda.

( X ) Dos respectivos Conselhos de 
Desenvolvimento Regional.

( ) Das Secretarias de Estado  
Desenvolvimento Regional.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

15. Assinale a alternativa verdadeira, conforme a Lei 
Complementar Estadual 323, de 2 de março de 2006:

( ) Os cursos de formação, ensino fundamen-
tal, ensino médio, ensino superior em nível 
de graduação, pós-graduação e os exigidos 
como pré-requisito para o exercício profissio-
nal em cada competência poderão ser consi-
derados para fins de progressão.

( ) Os servidores que exercem cargos de pro-
vimento em comissão ou funções técnicas 
gerenciais poderão receber o pagamento de 
hora-plantão.

( ) O servidor que estiver em escala de sobre-
aviso, quando convocado para comparecer 
ao local de trabalho e não o fizer, perderá o 
direito à percepção do sobreaviso inerente à 
escala mensal, sendo vedada a inclusão nas 
escalas dos meses seguintes, pelo período de 
3 (três) meses.

( ) Aos servidores médicos fica assegurado o ho-
rário especial de trabalho de 20 (vinte) horas 
semanais. Esse horário deverá ser cumprido 
em escala de 6 (seis) horas diárias e/ou escala 
de 12 (doze) horas, ou outra que possa melhor 
atender a necessidade de serviço fixada em 
regulamento.

( X ) É proibido ao servidor manter sob sua chefia 
imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o se-
gundo grau civil.

16. “Conjunto articulado e contínuo das ações e ser-
viços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de com-
plexidade do sistema”. Conforme a Lei Federal 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, esta definição correspon-
de ao conceito de:

( X ) Integralidade de assistência.

( ) Universalidade de acesso.

( ) Descentralização político-administrativa, com 
direção única em cada esfera de governo.

( ) Autonomia das pessoas na defesa de sua inte-
gridade física e moral.

( ) Igualdade da assistência à saúde, sem precon-
ceitos ou privilégios de qualquer espécie.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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17. Considerando a Lei Complementar Estadual 323 
de 2 de março de 2006, leia as afirmativas abaixo e 
classifique-as em verdadeiras ou falsas.

( ) A responsabilidade civil decorre de ato omis-
sivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

( ) Tratando-se de dano causado a terceiros, res-
ponderá o servidor perante a Fazenda Pública, 
em ação regressiva.

( ) A responsabilidade penal não abrange os cri-
mes e contravenções imputadas ao servidor, 
nessa qualidade.

( ) As sanções civis, penais e administrativas não 
poderão cumular-se, sendo independentes 
entre si.

( ) A responsabilidade administrativa do servidor 
será afastada no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüências 
e correta, as afirmativas verdadeiras e falsas.

( ) F, F, V, V, F.

( ) F, V, V ,F, V.

( ) V, F, V, F, V.

( X ) V, V, F, F, V.

( ) V, V, F, V, F.

18. Incluem-se entre os objetivos do Sistema Único 
de Saúde(SUS), de acordo com a Lei 8.080/93:

( ) Participação da comunidade.

( ) Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral.

( ) Igualdade da assistência à saúde, sem precon-
ceitos ou privilégios de qualquer espécie.

( ) Direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde.

( X ) A assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

19. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a 
Constituição brasileira de 1988:

( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

( ) As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, ten-
do preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos.

( X ) É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas sem fins lucrativos.

( ) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistên-
cia à saúde no País, salvo nos casos previstos 
em lei.

( ) A lei disporá sobre as condições e os requisi-
tos que facilitem a remoção de órgãos, teci-
dos e substâncias humanas para fins de trans-
plante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de san-
gue e seus derivados, sendo vedado todo tipo 
de comercialização.

20. Não são consideradas “outras fontes” de finan-
ciamento do SUS, conforme a Lei Federal 8.080/90, os 
recursos provenientes:

( X ) Do orçamento da seguridade social.

( ) De ajuda, contribuições, doações e donativos.

( ) De alienações patrimoniais e rendimentos de 
capital.

( ) Dos serviços que possam ser prestados sem 
prejuízo da assistência à saúde.

( ) De taxas, multas, emolumentos e preços pú-
blicos arrecadados no âmbito do SUS.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.






Fonoaudiólogo

Página 10

Conhecimentos Específicos (40 questões)

21. Assinale a alternativa correta.

Os indivíduos podem apresentar distúrbios de deglu-
tição importantes:

( ) na vigência de rinite alérgica.

( ) na vigência de resfriado comum.

( ) posteriormente à cirurgias de adenóides.

( ) na presença de amigdalas palatinas atróficas.

( X ) na presença de amigdalas palatinas hipertrófi-
cas.

22. Conforme Behlau (2002), a vibração das pregas 
vocais determina a freqüência fundamental de uma 
voz que é a freqüência glótica da emissão. Marque a 
alternativa correta.

( ) Quanto menor a freqüência, mais fraca será a 
voz.

( X ) A freqüência glótica da criança é maior que a 
freqüência glótica da mulher.

( ) O número de vibração das pregas vocais de 
um homem é maior que o da mulher.

( ) Quanto maior a vibração das pregas vocais, 
mais baixa a freqüência fundamental.

( ) Quanto menor o número de vibrações das 
pregas vocais, mais alta será a freqüência 
fundamental.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

23. O trabalhador que está exposto a níveis de pres-
são sonora elevados, acima de 85 dB(A) por 8 horas, 
pode adquirir perda auditiva.

Baseado nesta afirmação, responda a questão referen-
te à configuração desta perda auditiva, sinais e sinto-
mas, utilizando a chave abaixo:

Manifesta-se primeira e predominantemente 
nas freqüências de 6, 4 e 3 kHz e, com agrava-
mento da lesão, estendendo-se às freqüências 
de 8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz, as quais levam mais 
tempo para serem comprometidas.

A configuração audiométrica é ascendente, 
podendo chegar a grau profundo.

Tratando-se de uma lesão coclear, o portador 
da perda auditiva pode apresentar intolerân-
cia sons intensos, além de ter comprometida a 
inteligibilidade da fala.

O zumbido é um dos primeiros sintomas apre-
sentados pelo trabalhador.

O trabalhador percebe logo no início a insta-
lação da perda auditiva; isto porque apresen-
ta dificuldade para compreender a fala, uma 
vez que ela é geralmente bilateral.

Assinale a alternativa na qual as afirmativas corretas 
são apontadas.

( ) Somente as afirmativas I e IV.

( ) Somente as afirmativas I, II, e IV.

( X ) Somente as afirmativas I, III e IV.

( ) Somente as afirmativas I, III e V.

( ) Somente as afirmativas II e III e V.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.
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24. Na avaliação do desempenho das próteses auditi-
vas são realizados diversos procedimentos, entre eles 
a determinação do ganho funcional. Para a obtenção 
destes resultados, é correto afirmar que:

O ganho funcional não precisa ser pesquisado 
em campo livre, podendo ser utilizados os 
fones para a determinação dos limiares sem 
prótese auditiva.

O ganho funcional de uma prótese auditiva é 
a diferença em decibels entre os limiares com 
e sem prótese auditiva.

O ganho funcional é determinado por um mé-
todo subjetivo, pois necessita da colaboração 
efetiva do paciente.

As freqüências avaliadas são de 2-3-4-6-1-0,5-
0,25 kHz, exceto a freqüências de 8 kHz, por-
que as prótese auditivas não amplificam esta 
freqüência.

As medidas referentes ao ganho funcional 
devem ser obtidas ao mesmo tempo e não 
separadamente.

Assinale a alternativa na qual as afirmativas corretas 
são apontadas.

( ) Somente as afirmativas III e V.

( ) Somente as afirmativas I, II e IV.

( X ) Somente as afirmativas II, III e IV.

( ) Somente as afirmativas II, III e V.

( ) Somente as afirmativas II, III, IV e V.

25. A portaria 19 do Ministério do Trabalho padroni-
zou a avaliação audiológica do trabalhador exposto a 
níveis de pressão sonora elevados; essa mesma porta-
ria recomenda realizar audiometria somente após:

( ) 8 horas de repouso auditivo.

( ) 10 horas de repouso auditivo.

( ) 12 horas de repouso auditivo.

( X ) 14 horas de repouso auditivo.

( ) 18 horas de repouso auditivo.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

26. Em audiologia, na realização da avaliação da audi-
ção, é correto afirmar:

( X ) Na rotina clínica testa-se a via óssea sempre 
que a via aérea estiver rebaixada nas freqüên-
cias de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.

( ) A perda auditiva funcional somente pode ser 
detectada através dos resultados do limiar de 
detecção da fala (SRT) , das características com-
portamentais do paciente e da imitanciometria.

( ) O Limiar de Alerta para a Fala (LAF) é utilizado 
sempre que não é possível realizar o Índice 
Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF); 
isso ocorre em perdas auditivas profundas.

( ) Em perdas auditivas profundas, inicia-se a 
pesquisa dos limiares auditivos na freqüência 
de 1000 Hz e na intensidade de 100 dB.

( ) Os testes da avaliação audiológica devem 
seguir sempre uma seqüência. Iniciando pela 
Via Aérea, seguida pela logoaudiometria, Via 
Óssea e imitanciometria.

27. Utilize a chave abaixo para responder à questão:

A corrente de ar proveniente dos pulmões é 
responsável pela força utilizada na produção 
dos sons da fala.

Quando falamos, as pregas vocais se encon-
tram na linha média e quando respiramos, 
ficam abertas.

O efeito de Bernoulli e a resistência glótica 
explicam a vibração das pregas vocais e sua 
aproximação na linha média.

Uma das teorias que explicam a fonação é a 
Mio-Elástica-Aerodinâmica.

A altura de uma voz é determinada pela fre-
qüência dos pulsos emitidos pela abertura 
das pregas vocais; portanto, quanto maior o 
número de pulsos, mais forte esta pode ser 
ouvida.

Assinale a alternativa na qual as afirmativas corretas 
são apontadas.

( ) Somente as afirmativas III e V.

( ) Somente as afirmativas I, II e IV.

( ) Somente as afirmativas II, III e IV.

( X ) Somente as afirmativas I, II ,III e IV.

( ) Somente as afirmativas II, III, IV e V.

a.

b.

c.

d.

e.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.
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28. Audiometria tonal é um exame subjetivo da au-
dição e sua finalidade é a de mensurar a intensidade 
mínima audível para tons puros. Esta pesquisa dos 
limiares pode sofrer variações. Assinale a alternativa 
verdadeira.

( ) Podem sofrer variações principalmente pelas 
condições físicas do paciente, motivação, inte-
ligência e atenção.

( ) Os limiares auditivos dependem exclusivamen-
te das instrução que são dadas ao paciente e 
habilidade do examinador de realizar o teste.

( ) As alterações são sempre decorrentes da falta 
de calibração do equipamento.

( ) Os limiares auditivos podem sofrer alterações 
pelas condições de temperatura na cabina e 
ruído ambiental.

( X ) Os limiares auditivos podem sofrer alterações 
devido ao ambiente de teste, por interferên-
cia do examinador e do paciente e problemas 
no equipamento.

29. A classificação do grau das perdas auditivas con-
forme Davis e Silverman (1970) para adultos é realizada 
através da média dos limiares auditivos das freqüên-
cias de 500,1 kHz, e 2 kHz. Pode-se considerar portanto, 
verdadeira a seguinte classificação. Assinale-a.

( ) Média de 45 dB (A)  
perda auditiva de grau leve.

( ) Média de 60 dB (A)  
perda auditiva de grau severo.

( ) Média de 75 dB (A)  
perda auditiva de grau moderado.

( X ) Media de 75 dB (A)  
perda auditiva de grau severo.

( ) Média de 85 dB(A)  
perda auditiva de grau profundo.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

30. Assinale a alternativa verdadeira.

O exame de logoaudiometria, Limiar de recepção da 
fala (SRT) tem como objetivo confirmar o limiar de Via 
Aérea. Isto ocorre quando:

( ) Quando o resultado for igual à melhor 
freqüência.

( ) Quando o resultado for igual à média de 250, 
500 e 1000 Hz ou à melhor freqüência.

( X ) O resultado do teste é igual à média de 500, 
1000 e 2000, ou até 10 dB (A) pior que a média.

( ) O resultado do teste é igual à média de 500, 
1000 e 2000 Hz; ou até 10 dB (A ) melhor que a 
média.

( ) O resultado do teste é igual à média de 2000, 
3000 e 4000 Hz e o paciente responder a 
100% das palavras apresentadas.

31. Assinale a alternativa correta.

A colocação incorreta dos fones na audiometria tonal 
para pesquisa dos limiares auditivos por via aérea 
pode causar:

( ) Alteração nos limiares auditivos das freqüên-
cias baixas podendo piorar até 30 dB (A).

( X ) Desconforto ao sujeito que está sendo ava-
liado e piora nos limiares auditivos, principal-
mente das freqüências altas.

( ) Somente limiares auditivos piores cerca de 5 a 
20 dB (A) principalmente nas freqüências agu-
das porque o fone não causa desconforto.

( ) A colocação dos fones auditivos não interfe-
rem na pesquisa dos limiares auditivos, po-
dendo somente causar desconforto ao sujeito 
que está sendo avaliado.

( ) Limiares auditivos rebaixados em até 30 dB(A) 
em todas as freqüências, resultando em um 
exame incorreto.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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32. Em relação aos distúrbios da fonação nas doenças 
neurológicas, podemos dizer que a doença de Parkin-
son mais comumente determina:

( ) distonia.

( ) disartria flascida.

( ) disartria espástica.

( ) disartria hipercinética.

( X ) disartria hipocinética.

33. Assinale a alternativa correta.

Denominamos paracusia de Willis à:

( X ) melhora da audição em ambientes ruidosos.

( ) melhora da audição durante a mastigação.

( ) piora da audição em ambientes ruidosos.

( ) piora da audição durante a mastigação.

( ) audição inalterada no ruído ou no silêncio.

34. Segundo Behlau e Pontes, os mecanismos causais 
envolvidos no disparo de uma disfonia funcional, que 
podem atuar de forma isolada ou combinada, são:

( ) edema de Reinke.

( X ) uso incorreto da voz, inadaptações vocais e 
alterações psicogênicas.

( ) uso incorreto da voz, nódulos de prega vocal 
e alterações psicogênicas.

( ) câncer de laringe e alterações psicogênicas.

( ) laringomalacea, inadaptações vocais e altera-
ções psicogênicas.

35. Os melhores resultados da terapia fonoaudiológi-
ca isolada são obtidos:

( ) no câncer de laringe.

( ) no cisto de prega vocal.

( X ) nas disfonias funcionais.

( ) nas disfonias orgânicas.

( ) nas disfonias organo-funcionais.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

36. Conforme Marchesan (1993), a deglutição tem 
como função fundamental a propulsão do alimento 
da boca para o estômago. Com relação a deglutição, 
assinalar a alternativa correta:

( X ) As três fases da deglutição são: oral, faringola-
ringea e esofágica.

( ) As três fases da deglutição são: oral, faringola-
ríngea e gástrica.

( ) A deglutição não funciona como mecanismo 
protetor para os tratos respiratórios e digestivo.

( ) A deglutição é o ato de engolir, isto é, o trans-
porte do bolo alimentar ou de líquido da cavi-
dade oral até o esôfago.

( ) Consiste numa atividade neuromuscular muito 
complexa que se inicia inconscientemente, 
completando-se mediante a integração no 
sistema nervoso central de impulsos aferente e 
eferente, organizados no centro de deglutição.

37. Com relação à intensidade da voz é correto afir-
mar que:

( ) Quanto menor a pressão de ar subglótica 
mais forte é o som.

( X ) A intensidade da voz está relacionada com a 
amplitude da onda glótica.

( ) A quantidade de fluxo aéreo não interfere na 
intensidade da voz.

( ) Espectrografia registra a freqüência da voz 
não possibilitando o registro da intensidade.

( ) A resistência glótica é o único fator responsá-
vel pela intensidade da voz.

38. Um paciente de 60 anos de idade foi submetido 
à laringectomia total. Na seqüência foi encaminhado 
para fonoaudiologia para reabilitação vocal. Qual o 
melhor método a ser utilizado para reabilitação vocal?

( X ) Voz esofágica.

( ) Fonação na inspiração.

( ) Uso de mascaramento.

( ) Deglutição reflexa.

( ) Fonação na expiração.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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39. A hipoacusia neurosensorial flutuante é caracte-
rística da:

( ) otosclerose.

( ) colesteatoma.

( ) neuroma do acústico.

( X ) síndrome de Meniere.

( ) perda auditiva induzida por ruído.

40. Assinalar a alternativa correta.

( ) As otites externas cursam com hipoacusia 
neurosensorial leve.

( ) Otite média crônica supurativa cursa com 
hipoacusia neurosensorial.

( X ) A otite media crônica supurativa cursa com 
hipoacusia de transmissão e otorréia.

( ) A otite media crônica supurativa cursa com 
otalgia e hipoacusia de transmissão.

( ) O órgão de Corti está localizado no ouvido 
interno dentro dos canais semicirculares.

41. Em relação à tuba auditiva, assinalar a alternativa 
correta.

( ) Desemboca no 1⁄3 posterior da fossa nasal.

( ) É avaliada através da rinoscopia anterior.

( ) Tem influência no bom funcionamento do 
órgão de Corti.

( X ) Tem influência no bom funcionamento do 
ouvido médio.

( ) Tem função de transformação das ondas so-
noras em estímulo elétrico.

42. Assinalar a alternativa correta.

( ) A orelha externa faz parte da caixa do tímpano.

( X ) A orelha média também é chamada de caixa 
do tímpano.

( ) A glândulas ceruminosas são glândulas saliva-
res modificadas.

( ) O conduto auditivo externo é todo fibrocarti-
laginoso.

( ) A orelha interna também é chamada de caixa 
do tímpano.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

43. Assinale a alternativa correta.

Um paciente de 55 anos, sexo masculino, portador de 
carcinoma de laringe, foi submetido a uma laringec-
tomia parcial. No pós-operatório, as maiores dificulda-
des em relação à deglutição serão:

( ) alimentos sólidos.

( ) alimentos gelados.

( ) alimentos quentes.

( ) alimentos pastosos.

( X ) alimentos líquidos e grãos.

44. Assinalar a alternativa correta.

A causa mais comum de disacusia condutiva em crian-
ça é:

( ) otosclerose.

( ) rolha ceruminosa.

( ) neuroma do acústico.

( X ) otite média com derrame.

( ) corpo estranho de ouvido.

45. Em relação aos problemas relacionados com as 
adenóides, assinalar a alternativa correta.

( X ) O prognatismo do maxilar superior faz parte 
do fácies do respirador bucal.

( ) As adenóides estão localizadas na parte pos-
terior das fossas nasais.

( ) A angina retronasal é sinônimo de angina 
fusoespiralar.

( ) A hipertrofia adenoamigdaleana tem seu 
ápice por ocasião da puberdade.

( ) A indicação de adenoidectomia no lactente é 
freqüente.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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46. Assinalar a alternativa correta.

Nas crianças com diagnóstico da síndrome do respira-
dor bucal, a melhor estratégia é:

( ) conduta expectante.

( ) abordagem ortodôntica.

( X ) abordagem multidisciplinar.

( ) abordagem fonoaudiológica.

( ) abordagem otorrinolaringológica.

47. Assinalar a alternativa correta.

( X ) O raio X simples de cavum auxilia no diagnós-
tico da hipertrofia adeno-amigdaleana.

( ) O palato ogival faz parte da angina eritemato-
pultácea.

( ) O prognatismo da mandíbula faz parte do 
fácies do respirador bucal.

( ) A melhor idade para adenoidectomia é abai-
xo dos 2 anos de idade.

( ) Cirurgias de amígdalas e adenóides não são 
freqüentes na infância.

48. Em relação à otosclerose, assinalar a alternativa 
correta.

( ) Geralmente cursa com hipoacusia tipo condu-
ção de inicio abrupto.

( X ) Geralmente cursa com hipoacusia bilateral 
progressiva.

( ) Geralmente cursa com hipoacusia unilateral 
progressiva.

( ) Não apresenta história familiar.

( ) Mais comum na raça negra.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

49. Em relação as drogas ototóxicas, assinalar a alter-
nativa correta.

( ) A neomicina via oral não é considerada droga 
ototóxica.

( ) A neomicina via oral produz basicamente 
lesão vestibular.

( ) A aspirina e o paracetamol podem determinar 
ototoxidade transitória.

( ) As drogas ototóxicas via de regra não são 
nefrotóxicas.

( X ) A estreptomicina produz basicamente lesão 
vestibular.

50. Assinalar a alternativa correta.

As vegetações adenóides, com grande importância 
na gênese das crianças respiradoras bucais, têm sua 
localização:

( ) na orofaringe.

( X ) na nasofaringe.

( ) no segmento posterior da fossa nasal.

( ) no segmento médio da fossa nasal.

( ) nas lojas amigdalianas.

51. Assinalar a alternativa correta.

À perda auditiva neurosensorial que pode ocorrer 
após exposição abrupta ao som de alta intensidade, 
denominamos:

( ) pair.

( ) algiacusia.

( ) otosclerose.

( X ) trauma sonoro.

( ) neuroma do acústico.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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52. Em relação à presbiacusia, assinalar a alternativa 
correta.

( ) Determina hipoacusia sensório neural bilate-
ral assimétrica.

( ) Caracteriza-se por hipoacusia flutuante e má 
discriminação vocal.

( ) Caracteriza-se inicialmente por alterações 
neurosensoriais retrococleares importantes.

( ) Os pacientes não se beneficiam com as próte-
ses auditivas.

( X ) Ocorre por degeneração do órgão de Corti, 
iniciando pela espira basal.

53. Em relação à Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, 
assinalar a alternativa correta.

( X ) A sensibilidade individual, geralmente, inter-
fere na evolução da perda auditiva.

( ) Uma vez instalada, é geralmente irreversível e 
quase sempre unilateral.

( ) É a terceira causa de doença sensório neural 
prevenível.

( ) Sensação de cansaço e distúrbios da concen-
tração e do sono se aliam a fatores emocionais, 
sem causar impacto na qualidade de vida.

( ) Zumbido unilateral e sensação de pressão nos 
ouvidos e na cabeça são observados freqüen-
temente.

54. Em relação à Doença de Meniérè, assinalar a alter-
nativa correta.

( ) Geralmente são de acometimento bilateral.

( X ) Poucos casos (1-2%) evoluem com perdas 
auditivas profundas.

( ) A vertigem não se altera com o movimento 
cefálico.

( ) É causa pouco freqüente das vertigens de 
origem otológica.

( ) O nistagmo é horizontal, batendo inicialmen-
te para o lado contrário ao afetado.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

55. Assinalar a alternativa que indica corretamente 
a droga que apresenta toxidade predominantemente 
vestibular.

( ) salicilatos.

( ) cisplatina.

( ) amicacina.

( ) kanamicina.

( X ) estreptomicina.

56. Considere um paciente apresentando timpano-
metria, onde não foi possível atingir um pico de com-
placência, sendo sugestivo de desarticulação da ca-
deia ossicular ou áreas de neotímpano muito flácidas. 
Este paciente apresenta timpanograma tipo:

( ) A.

( ) B.

( ) C.

( X ) Ad.

( ) As.

57. Em relação ao neuroma do acústico, assinalar a 
alternativa correta.

( ) Doença da orelha média, que cursa com hipo-
acusia de condução.

( ) Doença retrococlear, que costuma cursar com 
boa discriminação vocal.

( X ) Doença retrococlear, que costuma cursar com 
baixa discriminação vocal.

( ) Doença coclear, que costuma cursar com 
baixa discriminação vocal.

( ) Doença coclear, que costuma cursar com boa 
discriminação vocal.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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58. Assinale a alternativa verdadeira que correspon-
de às diretrizes do SUS, estabelecidas no art. 198 da 
Constituição brasileira, de 1988:

( ) Direção descentralizada em cada esfera de 
governo.

( ) Atendimento integral, com prioridade para 
as atividades assistenciais, sem prejuízo dos 
serviços preventivos.

( ) Financiamento com recursos exclusivos da 
seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

( ) Os gestores estaduais do sistema único de 
saúde poderão admitir agentes comunitários 
de saúde e agentes de combate às endemias 
por meio de livre nomeação, de acordo com a 
natureza e complexidade de suas atribuições 
e requisitos específicos para sua atuação.

( X ) Critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde, destinados aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 
Estados destinados a seus respectivos 
Municípios, objetivando a progressiva redu-
ção das disparidades regionais.

59. São princípios do SUS, de acordo com a Lei Fede-
ral 8.080/90:

( X ) Regionalização e hierarquização da rede de 
serviços de saúde.

( ) Identificação e divulgação dos fatores condi-
cionantes e determinantes da saúde.

( ) Igualdade da assistência à saúde, com privilé-
gio aos portadores de necessidades especiais.

( ) Universalidade de acesso aos serviços de saú-
de nos níveis básicos de assistência.

( ) Unidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

60. Assinale a alternativa que não corresponde à 
competência da direção estadual do Sistema Único de 
Saúde, de acordo com a Lei Federal 8.080/90:

( ) Coordenar e, em caráter complementar, exe-
cutar ações e serviços de vigilância epidemio-
lógica, de vigilância sanitária, de alimentação 
e nutrição e de saúde do trabalhador.

( ) Prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde.

( ) Promover a descentralização para os 
Municípios dos serviços e das ações de saúde.

( ) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hie-
rarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).

( X ) Definir a política estadual de saneamento 
básico.

a.

b.

c.

d.

e.
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