
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 11/09/2011 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 09/10/2011 
HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 

 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha; 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos; 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA; 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul; 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição; 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim; 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído; 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas; 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito; 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta;  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura; 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h; 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de decorrida 2h do seu início; 
15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 

____________________________________________________________ 
Assinatura 

 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 

 
01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 

 

 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 

 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 

 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 

 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 

 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 

 

03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 

 

 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos  depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro .” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas , neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora , combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções  e reminiscências.” (l. 15-16). 

 

  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 

 

 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 
solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que ”, no trecho: “Pessoas que  já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro  evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 
 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais  se 

adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 
 c)  “... como o cérebro produz lembranças .” (l. 09). 
 d)  “... e transformá-las em lembranças .” (l. 13). 
 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 

neurônios. ” (l. 16-17). 
 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu ” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 
 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais triste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 
pessoas que se queixam de uma vida reclusa  possuem genes menos ativos  na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis  estão naturalmente mais propensos  a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa ...” e “Os sociáveis ...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam ” para “queixassem ”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

 
11. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um acontecimento importante que 

influenciou a criação do SUS. Em relação ao Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
a) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de 

Conferências Estaduais e Municipais. 
b) O movimento pela Reforma Sanitária Brasileira teve grande participação popular e do 

movimento sindical, mas não houve apoio político. 
c) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira criou o SUS e impulsionou a elaboração de uma 

nova Constituição Federal. 
d) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela 

sua dinâmica processual. 
e) O SUS foi criado através da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

 
12. A reforma sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco 

referencial definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi: 
 

a) A VIII Conferência Nacional de Saúde/86. 
b) A IX Conferência Nacional de Saúde/93. 
c) A Conferência Internacional de Alma Ata/78. 
d) A política das ações integradas de saúde/80. 
e) A Assembléia Nacional Constituinte/88. 

 
13. O planejamento no campo dos serviços públicos deverá ser feito no sentido de identificar 

problemas e potencialidades, reconhecer interesses divergentes e buscar consensos e contratos 
que viabilizem modificações na sociedade. Desse modo: 

 
a) O planejamento consiste na definição primária de objetivos, para em seguida executar as 

ações. 
b) Um protocolo planejado pode ser aplicado a diferentes realidades territoriais, já que as ações 

de saúde são uniformes para todos os territórios. 
c) No planejamento das ações em saúde, o primeiro passo é o diagnóstico da situação, para em 

seguida definir objetivos e planejar ações estratégicas. 
d) O planejamento normativo é baseado nos recursos existentes e nas necessidades reais dos 

usuários dos serviços. 
e) No planejamento estratégico situacional, os sujeitos são atores e agentes. 

 
 
14. As ações das equipes de saúde da família devem ser norteadas dentro da lógica da: 
 

a) Vigilância epidemiológica. 
b) Vigilância à saúde. 
c) Vigilância sanitária. 
d) Vigilância da prevalência e incidência de doenças. 
e) Vigilância ambiental. 
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15. A vacinação contra hepatite B, segundo a Portaria nº 3.318/GM/MS de 28 de outubro de 2010, 

deve ser oferecida a grupos vulneráveis não vacinados, com ou sem comprovação anterior 

(manicures, pedicures e podólogos; populações de assentamentos e acampamentos; potenciais 

receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundido; profissionais do 

sexo/prostitutas; usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas; portadores de DST). Uma 

profissional manicure procura a UBS e relata não ter tomado as três doses da vacina da Hepatite 

B. Consta, no cartão de vacina, que foi aplicada apenas uma dose há mais de 8 meses. A conduta 

CORRETA em relação a esse paciente é: 

 

a) Orientar que ele complete o esquema vacinal, tomando imediatamente a segunda dose e seis 

meses depois tomar a terceira dose. 

b) Começar novamente o esquema, tomando as três doses, conforme recomendado pelo 

Ministério da Saúde. 

c) Tomar primeira dose; após 1 mês tomar a segunda dose e após seis meses da primeira dose, 

tomar a terceira dose, completando o esquema com um reforço após 10 anos. 

d) Tomar apenas um reforço, por se tratar de um paciente adulto. 

e) Completar o esquema vacinal, tomando a segunda e a terceira doses, com um intervalo de 

tempo de 2 meses entre as doses. 

 

16. Pelo parâmetro DALE (expectativa de vida corrigida segundo a incapacidade) considera-se: 

 

a) O período até os 60 anos. 

b) O período vivido com saúde. 

c) A idade com que as pessoas morrem. 

d) O período acima dos 60 anos. 

e) O período passado em leitos de internação. 

 

17. A proteção específica contra a malária é fornecida por: 

 

a) Imunização passiva. 

b) Repelente contra insetos. 

c) Profilaxia antimicrobiana. 

d) Suplementação de vitamina A. 

e) Vacinação e imunização ativa. 

 

18. Para que uma doença infecciosa ocorra, deve haver interação entre: 

 

a) O agente e o hospedeiro. 

b) O agente e o vetor. 

c) Fatores comportamentais e fatores genéticos. 

d) O vetor e o hospedeiro. 

e) O vetor e o meio ambiente. 
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19. Um dos princípios organizativos do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma 
redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo (BRASIL, 1990). Analise as proposições e aponte a INCORRETA: 

 

a) Existem quatro graus de descentralização: delegação, desconcentração, privatização e 
devolução. 

b) A devolução facilita a integração vertical e aumenta a participação no planejamento das ações. 
c) A desconcentração consiste em delegar responsabilidades a níveis hierarquicamente inferiores 

sem, contudo, delegar poder. 
d) A delegação estabelece uma relação entre Estado e sociedade civil, transferindo 

responsabilidades entre o Estado e as organizações não governamentais. 
e) A devolução é feita pela transferência de poder decisório e, portanto, político, de uma 

instituição governamental para outra de menor nível hierárquico. 
 
20. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, definidas pela 

Lei Orgânica da Saúde: 
 

a) Descentralização dos serviços para os municípios com direção única em cada esfera do 
governo. 

b) Integralidade da assistência à saúde, incorporando ações individuais e coletivas, preventivas e 
curativas. 

c) Liberdade de iniciativa para prestar assistência técnica à saúde. 
d) Universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa 

renda. 
e) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Lei Federal 8080/90, analise as seguintes 

proposições. 
 
1) O princípio doutrinário de Universalidade dos serviços define a saúde como direito de cidadania 

e dever dos governos Municipal, Estadual e Federal. Assim, todas as pessoas têm direito ao 
atendimento, levando-se em consideração aspectos como cor, raça, religião, local de moradia, 
situação de emprego ou renda.  

2) O princípio doutrinário de Equidade na assistência à saúde prevê que os serviços de saúde 
devem identificar as diferenças dos grupos da população e trabalhar cada necessidade, ou 
seja, o SUS deve tratar desigualmente os desiguais.  

3) A partir do princípio doutrinário de Integralidade da assistência, tem-se que as ações de saúde 
devem ser combinadas e voltadas, ao mesmo tempo, para a prevenção e a cura. Isto faz com 
que as ações de promoção, prevenção e recuperação formem um todo indivisível que não 
podem ser compartimentalizadas.  

4) A Lei 8080/90 “dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e das 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros...”  

5) O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 a partir dos movimentos de 
redemocratização do país.  

 
Estão CORRETAS, apenas: 
 

a) 1 e 4. 
b) 2, 3 e 5. 
c) 1, 2 e 3. 
d) 1 e 5. 
e) 1, 3 e 4. 
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22. A Fonoaudiologia tem atuação voltada à saúde coletiva e nessa perspectiva, é CORRETO afirmar 

que: 

 
a) é uma prática profissional específica encontrada apenas em serviços de assistência à saúde de 

alta complexidade da rede pública. 
b) como se trata de prática de diagnóstico e terapia não desenvolve ações de promoção e 

prevenção em grupos populacionais. 
c) em saúde coletiva se restringe a participação nas campanhas em nível nacional que visem à 

promoção da saúde em suas diversas especialidades como audiologia, linguagem, motricidade 
orofacial e voz. 

d) inserida nos programas de planejamento e gestão em saúde, contribui com a construção de 
indicadores de saúde e com a identificação das necessidades da população. 

e) sua competência inclui assessorar políticas públicas ligadas à saúde, não voltando seu campo 
de atuação à esfera da educação, que é de competência do Ministério da Educação.  
 

23. Com referência à atuação do fonoaudiólogo na rede pública, é CORRETO afirmar que: 
 

a) em sua prática profissional propõe ações terapêuticas e curativas e assim, atua apenas no 

nível terciário de atenção à saúde.  

b) sua prática deve associar a concepção de saúde como ausência de doença, a fim de atender 

aos objetivos do SUS. 

c) faz-se necessário desenvolver uma cultura da práxis em saúde pública / coletiva, cujas ações 

educativas em saúde promovam reflexões para redimensionamento da prática. 

d) na atenção primária sua atuação é desenvolvida exclusivamente através do Programa de 

Saúde da Família (PSF).  

e) a linguagem como elemento essencial para a constituição e o exercício da cidadania, deve ser 

priorizada em suas ações (campanhas, oficinas, orientações), independentemente do grupo 

populacional a que se destina. 

 

24. A audiometria vocal é um teste que faz parte da bateria da avaliação audiológica básica e 

apresenta algumas aplicações clínicas. Sobre esse teste, assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Para determinar o nível de apresentação do material de teste no Índice Percentual de 

Reconhecimento da Fala (IPRF), deve-se considerar a etiologia da perda auditiva. Assim, a 

intensidade utilizada durante a avaliação pode variar se a perda auditiva for condutiva ou 

neurossensorial. 

b) Nas perdas auditivas neurossensoriais, decorrentes de patologias cocleares, geralmente há 

incompatibilidade entre o resultado do IPRF e o grau da perda auditiva. 

c) Pode-se afirmar que o limiar da recepção da fala - Speech Reception Threshold (SRT) está 

compatível com a audiometria tonal quando seu resultado é igual à média das frequências de 

500, 1000 e 2000Hz ou até 15dB acima da média. 

d) O liminar de detecção da fala - Speech Detection Threshold (SDT) não pode ser utilizado em 

pacientes com perdas auditivas neurossensoriais profundas ou que não apresentem linguagem 

oral. 

e) O SRT possibilita validar os limiares tonais por via aérea e estabelecer um nível de intensidade 

referência para aplicar os testes de reconhecimento de fala supraliminares. 
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25. Sobre o reflexo acústico, é CORRETO afirmar que: 

 
a) na paralisia facial infraestapediana, a presença do reflexo acústico pode ser justificada, pois a 

lesão ocorreu abaixo da emergência do ramo facial que inerva o músculo do estribo. 

b) em perdas auditivas neurossensoriais, o reflexo acústico sempre estará ausente. 

c) o arco-reflexo estapediano envolve as seguintes estruturas: órgão de Corti, ramo auditivo do 

VIII par, núcleos cocleares, complexo olivar superior, colículo inferior, núcleo motor do VII par, 

VII par e músculo do estribo. 

d) quando há perda auditiva condutiva unilateral, a ausência do reflexo acústico ipsilateral na 

orelha com perda auditiva é explicada pela patologia na orelha interna. 

e) nas perdas auditivas condutivas, a presença do reflexo acústico dependerá do grau da perda 

auditiva. 

 

26. O Comitê Brasileiro para Perdas Auditivas (2001) fornece recomendações importantes para a 

elaboração de um programa de triagem auditiva. Acerca disso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Um programa de triagem auditiva neonatal deve ser capaz de identificar possíveis alterações 

auditivas, determinando o tipo e o grau da perda auditiva. 

b) Os procedimentos indicados para a triagem auditiva em escolares são a audiometria tonal por 

via aérea e óssea, a imitanciometria e as EOAs, aplicadas sempre nesta sequência. 

c) O Comitê Brasileiro para Perdas Auditivas (2001) recomenda que a indicação da prótese 

auditiva só ocorra após o primeiro ano de vida. 

d) O Comitê Brasileiro para Perdas Auditivas (2001) recomenda a triagem auditiva neonatal 

apenas para crianças com condições de nascimento de risco, e proíbe o uso da avaliação 

comportamental como método de triagem auditiva. 

e) Em um programa de triagem auditiva, a presença de respostas no teste de emissões 

otoacústicas transitórias só pode ser considerada como fator suficiente para a alta se a criança 

não apresentar nenhum indicador de risco para perdas auditivas. 

 

27. Sobre os potenciais auditivos do tronco encefálico  - Auditory Brainsten Response (ABR), assinale a 

alternativa CORRETA. 

 
a) A pesquisa dos limiares eletrofisiológicos permite a determinação do grau e do tipo da perda 

auditiva nas frequências de 500 a 8000Hz. 

b) Nas perdas auditivas condutivas observa-se o aumento do tempo de latência absoluta das 

ondas I, III e V com os valores dos intervalos I-III, III-V e I-V dentro dos limites da normalidade. 

c) Em casos de neuropatia auditiva, podem-se encontrar respostas presentes na ABR, e ausentes 

ou alteradas nas EOAs. 

d) Em crianças, os valores médios dos tempos de latência das ondas I, III e V variam de acordo 

com a faixa etária, só atingindo valores similares aos dos adultos após 7 anos de idade. 

e) Em perdas auditivas neurossensoriais de grau leve a moderado, as latências das ondas I, III e 

V encontram-se normais, verificando-se um rápido aumento da amplitude das ondas I, III e V 

com o decréscimo da intensidade. 
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28. As emissões otoacústicas (EOAs) apresentam diversas aplicações clínicas, como o uso em 

programas de triagens auditivas, o auxílio no diagnóstico diferencial entre perdas auditivas 

cocleares e retrococleares e a monitorização de pacientes com risco para perdas auditivas. 

Considerando esta perspectiva, assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) As EOAs avaliam o funcionamento das células ciliadas externas, das células ciliadas internas e 

das vias auditivas centrais. 

b) As EOAs podem detectar precocemente os danos das células ciliadas internas, auxiliando na 

monitorização de pacientes submetidos a tratamento com drogas ototóxicas. 

c) As EOAs por Produto de Distorção permitem prever com exatidão o grau da perda auditiva. 

d) O diagnóstico diferencial entre as perdas auditivas cocleares e retrococleares pode ser feito 

com o estudo das EOAs e do resultado da ABR. 

e) As EOAS por Produto de Distorção ocorrem quando a cóclea normal recebe dois tons puros de 

frequências diferentes apresentados individualmente. 

 

29. A deglutição é uma função complexa, cujo controle neurológico envolve diversos componentes do 

sistema nervoso, incluindo a ação de alguns nervos cranianos. As fases oral e faríngea da 

deglutição acontecem com a participação de nervos cranianos, tanto na condução de informações 

(aferência), como no controle de respostas (eferência). Participam deste processo os nervos 

cranianos: 

 
a) I, IV, V e X como aferentes, e III, VII, IX, X e XI, como eferentes. 

b) I, IV, VII e XII como aferentes, e V, VII, IX, X e XI, como eferentes.  

c) V, VII, IX e X como aferentes, e V, VII, IX, X e XII, como eferentes. 

d) I, II, IV, V e VII como aferentes, e VII, IX, X e XII, como eferentes. 

e) IV, V, VII e XII como aferentes, e V, VII, VII, IX e X como eferentes. 

 

30. O processo mastigatório acontece com a participação de músculos, articulações 

temporomandibulares, ossos maxilares, mandíbula e dentes, além das glândulas salivares, da 

língua, dos dentes e da integração neural, responsável pela percepção sensitiva e sensorial do 

alimento. São considerados músculos da mastigação: 

 
a) masseter, temporal, pterigóideo medial, pterigóideo lateral e digástrico.  

b) orbicular dos lábios, masseter, temporal,  pterigóideo lateral e digástrico. 

c) bucinador, masseter, temporal, pterigóideo medial e digástrico. 

d) masseter, orbicular dos lábios, palatoglosso, pterigóideo lateral e digástrico. 

e) orbicular dos lábios, masseter, mentoniano, pterigóideo lateral e pterigóideo medial. 
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31. Para que haja um adequado funcionamento do mecanismo velofaríngeo são necessários 

movimentos do palato mole para cima e para trás, concomitante ao movimento mesial das paredes 

laterais da faringe e ao movimento anterior de sua parede posterior, proporcionando o fechamento 

velofaríngeo. Participam deste processo os seguintes músculos: 

 
a) elevador do véu palatino, palatofaríngico, glossofaríngeo, cricofaríngeo, genioglosso, 

palatoglosso e sapingofaríngico. 

b) elevador do véu palatino, tensor do véu palatino, da úvula, constritor superior da faringe, 

palatofaríngico, palatoglosso e salpingofaríngico.  

c) elevador do véu palatino, tensor do véu palatino, constritor inferior da laringe, glossofaríngeo, 

bucofaríngeo, estilofaríngeo e genioglosso.  

d) elevador do véu palatino, constritor superior da faringe, milofaríngeo, cricofaríngeo, 

estilofaringeo, genioglosso e da úvula.  

e) elevador do véu palatino, tensor do véu palatino, palatofaríngico, glossofaríngeo, cricofaríngeo, 

genioglosso e sapingofaríngico.  

 

32. As manobras voluntárias de deglutição são bastante utilizadas no processo de reabilitação das 

disfagias orofaríngeas. A função ou objetivo de tais manobras é eliminar ou reduzir possíveis 

penetrações e/ou aspirações laríngeas. Assinale a alternativa em que há apenas manobras 

destinadas à limpeza faríngea.  

 
a) Manobra de Shaker, monobra super-supraglótica, manobra de Bülow.  

b) Manobra de esforço, manobra de Mendelsohn, manobra de Masako.  

c) Manobra de Shaker, manobra supraglótica, manobra de elevação laríngea. 

d) Manobra de inclinar a cabeça para o lado pior, manobra de esforço, manobra de girar a cabeça 

para o lado melhor. 

e) Manobra de Shaker, manobra de Masako, manobra de Valsalva. 

 

33. Durante a evolução de doenças neuromusculares, as disfunções progressivas das musculaturas 

orofaringolaringeal e respiratória afetam o paciente, resultando em quadros de disartria, dispnéia, 

disfonia e disfagia. A intervenção fonoaudiológica nestes casos, desde estágios precoces da 

doença, tem como objetivo: 

 
a) promover a manutenção da independência e recuperar a autonomia para as funções de 

comunicação e deglutição. 

b) estabelecer programa de estimulação de linguagem, para que o paciente possa se comunicar 

bem. 

c) proporcionar o desenvolvimento da musculatura expiratória, diminuindo a quantidade de 

secreção em traqueia.  

d) prescrever a dieta do paciente, garantindo sua nutrição e alimentação por via oral. 

e) evitar que surjam sintomas afásicos e disártricos. 
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34. A deglutição compreende algumas fases distintas. É CORRETO afirmar que, no recém-nascido: 

 
a) todas as fases são reflexas. 

b) as fases são reflexas, com exceção da fase oral. 

c) as fases não existem. 

d) as fases faríngea e esofágica ainda não estão caracterizadas. 

e) por conta da imaturidade e da falta de controle motor oral, não se pode falar em fase oral. 

 

35. Em hospitais em que o fonoaudiólogo compõe a equipe da Unidade de Tratamento Intensivo 

Neonatal, este profissional é responsável por: 

 
a) estabelecer o volume de leite a ser ingerido pelo recém-nascido. 

b) propor estimulação sensorial e postural global.  

c) colocar o recém-nascido no colo da mãe, facilitando o desenvolvimento do apego.  

d) verificar o padrão de sucção do recém-nascido, avaliando a possibilidade de iniciar o treino 

oral.  

e) examinar as mamas da lactante, orientando-a no processo de ordenha e armazenamento do 

leite.  

 

36. A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação complexa e permite movimentos 

mandibulares amplos nos três planos espaciais. Na idade adulta, a amplitude desses movimentos 

tem como valores de referência:  

 
a) 40 a 55mm de abertura máxima e 7 a 10mm para os movimentos de lateralização e protrusão. 

b) 25 a 40mm de abertura máxima e 3 a 5mm para os movimentos de lateralização e protrusão. 

c) 65 a 75mm de abertura máxima e 10 a 12mm para os movimentos de lateralização e protrusão.  

d) 30 a 35mm de abertura máxima e 3 a 5mm para os movimentos de lateralização e protrusão.  

e) 20 a 30mm de abertura máxima e 10 a 12mm para os movimentos de lateralização e protrusão.  

 

37. Na compreensão das alterações miofuncionais em respiradores orais, deve-se ter em mente a 

função respiratória como um todo, englobando aspectos fisiológicos, anatômicos, funcionais e 

ambientais. Respiradores orais podem ter como características:  

 
a) diminuição na amplitude de abertura da mandíbula, eversão de incisivos inferiores e 

achatamento de narinas. 

b) tensão habitual em lábios superior e inferior, com postura de inversão e movimentação 

espontânea exacerbada. 

c) mordida aberta e/ou cruzada, atresia de maxila e flacidez da musculatura orofacial. 

d) postura de lábios entreaberta, língua habitualmente em papila palatina e tensão em bochechas. 

e) antropometria que revela largura craniana e facial aumentadas e altura do terço inferior da 

face. 
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38. A avaliação fonoaudiológica na paralisia facial periférica tem como objetivo principal: 

 
a) verificar a postura, a mobilidade, a tonicidade e as funções de alimentação. 

b) identificar o tônus da musculatura afetada, verificar quais segmentos musculares estão 

envolvidos e identificar a fase da paralisia em que o paciente se encontra. 

c) comparar os terços inferiores das hemifaces direta e esquerda. 

d) verificar se acometeu a região cervical ipsilateral ao lado da lesão. 

e) avaliar em repouso a simetria facial. 

 

39. Sobre a afasia, é CORRETO afirmar que:  

 
a) na afasia global há fluência reduzida, compreensão comprometida e repetição preservada. 

b) na afasia de condução a fluência está preservada, mas a compreensão e a repetição estão 

comprometidas.  

c) na afasia anômica há alteração na fluência, mas a compreensão e a repetição estão 

preservadas.  

d) na afasia transcortical motora há fluência reduzida, compreensão comprometida e repetição 

preservada.  

e) na afasia transcortical sensorial há fluência aumentada, compreensão comprometida e 

repetição preservada.  

 

40. Sobre os processos fonológicos, analise as seguintes proposições. 

 
1) São naturais, mas não são inatos.  
2) São naturais e universais porque se originam das necessidades e dificuldades articulatórias e 

perceptuais do ser humano. 
3) A substituição de som fricativo ou som africado por um som plosivo é chamado de processo de 

africação.  
4) A produção “suva” para a palavra “chuva” significa que ocorreu um processo de frontalização 

de velar. 
5) Na avaliação, o fonoaudiólogo deve verificar os contrastes presentes e ausentes, as regras 

fonológicas ativas e os processos fonológicos presentes, além de identificar os sons que a 
criança produz, independentemente de usá-los corretamente.  

 
Estão CORRETAS, apenas: 

 
a) 1, 3 e 4. 

b) 2 e 5. 

c) 1, 3 e 5. 

d) 2 e 4. 

e) 1, 4 e 5. 
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41. Analise as ocorrências em destaque na produção escrita abaixo. Que alternativa define a sequência 

CORRETA desses erros? 
 

Não gostu de espera, porisso pretedo me arruma e sair sedo, mesmo que var sosinha. 
 

 
a) apoio na oralidade; transcrição de fala; erro por separação indevida; erro por desconsiderar a 

nasalidade; apoio na oralidade; erro por representação múltipla; erro por hipercorreção; erro 
por representação múltipla. 

b) erro por transcrição da fala; erro por transcrição da fala; hipersegmentação; erro em sílaba 
complexa; apoio na oralidade; erro por representação múltipla; erro por hipercorreção; erro por 
representação múltipla. 

c) transcrição de fala; apoio na oralidade; erro por junção indevida; omissão de letra por apoio na 
oralidade; troca de letras cujos fonemas se diferenciam quanto ao traço de sonoridade; erro por 
representação múltipla; erro por hipercorreção; erro por hipercorreção. 

d) apoio na oralidade; apoio na oralidade; hipossegmentação; erro por desconsiderar a 
nasalidade, transformando sílaba complexa em sílaba simples; apoio na oralidade; erro por 
representação múltipla; erro por hipercorreção; erro por representação múltipla.  

e) apoio na oralidade; apoio na oralidade; hipossegmentação; erro por desconsiderar a 
nasalidade, transformando sílaba complexa em sílaba simples; apoio na oralidade; erro por 
representação múltipla; erro por hipercorreção; troca de letras que têm fonemas diferentes 
quanto à sonoridade. 
 

42. Com referência aos distúrbios de aprendizagem e à dislexia, é CORRETO afirmar que: 

 
a) com frequência, as dificuldades na escrita são observadas apenas no período de 

escolarização, porém no quadro da dislexia as dificuldades são percebidas, muitas vezes, já no 
período pré-escolar.  

b) há integridade na habilidade narrativa de recontagem de histórias, tanto nos distúrbios de 
aprendizagem quanto na dislexia.  

c) é possível haver inteligência normal nos dois quadros clínicos.  
d) a criança com dislexia apresenta dificuldades na organização, no planejamento e na execução 

de atividades matemáticas isoladas e, principalmente, com leitura prévia. 
e) haverá sempre um histórico anterior de distúrbio de linguagem oral antes do início da 

escolarização, em ambos os quadros. 
 

43. Com relação à prática do profissional em linguagem, é CORRETO afirmar que: 

 
a) desvios fonéticos são alterações na fala que estão presentes em crianças com fissuras 

submucosas, perdas auditivas e malformações dos órgãos fonoarticulatórios.  
b) o diagnóstico do Distúrbio Específico da Linguagem (DEL) se dá por fatores de exclusão e de 

inclusão. São critérios de exclusão, nestes casos: perda auditiva, alterações no 
desenvolvimento motor da fala, síndromes, alterações neurossensoriais e lesões neurológicas 
adquiridas; são critérios de inclusão o baixo desempenho em testes formais e padronizados de 
linguagem e QI mínimo de 70. 

c) sempre haverá dificuldades no desenvolvimento das habilidades linguísticas em crianças com 
paralisia cerebral, embora o distúrbio de comunicação nesta população esteja relacionado 
primordialmente à dificuldade motora para a expressão da linguagem. 

d) a gagueira natural é um padrão de gagueira que pode vir associado a pouca ou nenhuma 
tensão; normalmente a gagueira natural é bem aceita pelos familiares e pela sociedade.  

e) com a finalidade de não prejudicar o processo terapêutico, o fonoaudiólogo deve manter-se 
firme na proposta terapêutica escolhida e não ser flexível em seus objetivos no atendimento a 
crianças que apresentam características do espectro autístico. 
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44. Há frequentes distúrbios na comunicação em consequência à surdez, sendo este um campo amplo 

de trabalho para o fonoaudiólogo. Sobre essa condição, é CORRETO afirmar que:  

 
a) a surdez é classificada pela localização da lesão, em condutiva, neurossensorial e central. Na 

surdez neurossensorial há comprometimento de estruturas internas, como, por exemplo, o 

Órgão de Corti; na surdez condutiva a lesão situa-se exclusivamente na orelha média, 

enquanto na surdez central pode-se localizar a partir da orelha média até as regiões do córtex.  

b) a Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) realizada em berçário apresenta várias 

vantagens, dentre as quais se destacam o fato de poder ser concluída em uma única visita do 

profissional e de contar com o estado de sono característico dos primeiros dias de vida do 

recém-nascido, que termina facilitando a realização do exame; no entanto, a desvantagem está 

no fato de ser um exame demorado, que requer disponibilidade de tempo do profissional. 

c) a visão de linguagem para vários profissionais que se utilizam da filosofia oralista restringe-se à 

linguagem oral, que deve ser a única forma de comunicação dos surdos.  

d) a metodologia verbotonal não é uma abordagem que se aplique à filosofia oralista. 

e) os profissionais que trabalham com Comunicação Total defendem essa abordagem a partir da 

constatação de que apenas 10% dos sons de fala podem ser observados e entendidos através 

da leitura labial. 

 

45. A atuação do fonoaudiólogo na área de voz requer conhecimentos fundamentais e específicos. 

Diante disto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Existem duas faixas de extensão vocal: a da voz cantada e a da voz falada.  

b) Circunstâncias históricossociais podem determinar a extensão vocal. 

c) São descritas algumas categorias na classificação vocal, dentre elas soprano e baixo (vozes 

femininas) e tenor e contralto (vozes masculinas).  

d) Aspectos como estrutura corporal do falante e características funcionais da emissão devem ser 

levadas em consideração na categorização vocal, diferentemente das características da 

personalidade do sujeito. 

e) A emissão vocal prolongada é qualidade da voz que independe do sistema nervoso.  

 

46. Acerca do tumor maligno de laringe, analise as proposições a seguir. 

 
1) Havendo laringectomia frontolateral ou faringolaringectomia haverá necessariamente alterações 

vocais em termos de tensão e soprosidade. 

2) Após intervenção cirúrgica, o processo alimentar por via oral do paciente será restabelecido 

com a retirada da sonda nasoentérica que, normalmente, em casos de evolução satisfatória, 

ocorre duas semanas após o ato cirúrgico. 

3) No processo terapêutico, o objetivo do fonoaudiólogo é promover a adaptação vocal do 

paciente, seja através da voz esofágica, do uso de próteses traqueoesofágicas ou de fístulas 

traqueoesofágicas, sendo esta muito pouco utilizadas no Brasil, pelas possibilidades de 

estenose da fístula ou aspiração de alimentos. 
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4) A adaptação vocal pelo uso da voz esofágica exige um longo aprendizado por parte do paciente 

e não garante o desenvolvimento de padrão vocal ótimo. Diversos fatores podem interferir 

neste processo, entre eles as necessidades e os interesses comunicativos dos pacientes e sãs 

expectativas em relação à nova voz. 

5) A voz esofágica é possível pelo aproveitamento do esfíncter esofágico e do terço superior do 

esôfago, que recebem o ar através de diferentes técnicas, tais como deglutição, sucção, injeção 

ou inalação. 

 
Estão CORRETAS, apenas: 

a) 2, 3 e 4. 

b) 2, 3 e 5. 

c) 1, 4 e 5. 

d) 3 e 4. 

e) 1 e 5. 

 

47. Sobre a terapia vocal, é CORRETO afirmar que: 

 
a) o som basal não é apropriado na redução da tensão fonatória, mas produz melhor coaptação 

glótica. 
b) quando a prova terapêutica em voz for considerada negativa não deverá ser realizada em 

outros momentos do processo de reabilitação, uma vez que já ficou provada sua ineficiência 
para o sujeito em atendimento.  

c) a vibração de língua é uma técnica que promove excelente resultado em paciente com disfonia 
funcional com qualidade vocal rouca e ataque vocal brusco, desde que não ocorra, 
concomitantemente, tensão evidente na cintura escapular. 

d) com a utilização da técnica do som hiperagudo, conhecida como técnica de falsete, é possível 
obter relaxamento dos músculos cricotireóideo e tíreo-aritenóideo.  

e) a técnica dos sons nasais tem característica de suavizar a emissão, sendo indicada no 
tratamento das disfonias orgânico-funcionais e de fenda triangular médio-posterior. 
 

48. No trabalho com voz, o fonoaudiólogo volta sua atenção para vários aspectos, dentre eles o tempo 

máximo de fonação. Sobre isso, é CORRETO afirmar que: 

 
a) a relação entre as medidas de sustentação do /s/ e do /z/ é chamada relação s/z. Pacientes 

disfônicos apresentarão tempo de /s/ normal e de /z/ alterado, sendo que um valor e relação s/z 
maior ou igual a 1,2 já indica falta de coaptação correta das pregas vocais.  

b) Na contagem de números obtêm-se dados sobre a eficiência do controle entre respiração e 
fonação no processo de fala encadeada. Nesta prova, normalmente os dados revelam que o 
tempo máximo de fonação (TMF) costuma estar em média 4 a 6 segundos maior que a média 
obtida na emissão das vogais.  

c) O tempo máximo de fonação é medido a partir da emissão das vogais /a/, /i/ e /u/, sendo que o 
tempo de sustentação do /a/ normalmente supera o das demais vogais em aproximadamente 5 
segundos.  

d) Ao solicitar emissão de vogais, o fonoaudiólogo deve explicar ao paciente que o faça após 
inspirar profundamente, alertando-o sobre a importância de não fazer uso do ar de reserva.  

e) O tempo máximo de fonação é uma medição que fornece dados quantitativos sobre a fonação, 
não sendo uma prova compatível com dados qualitativos na avaliação vocal. 
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49. Sobre fendas nas pregas vocais, analise as seguintes proposições.  

 
1) Fendas fusiformes têm relação com alterações estruturais mínimas.  
2) A fenda triangular médio-posterior ocorre pela hipertonicidade da musculatura cricoaritenóidea 

lateral (CAL). 
3) As fendas duplas são fendas triangulares médio-posteriores acompanhadas por lesão na 

mucosa, unilateral ou bilateral, que termina provocando uma abertura anterior. 
4) As fendas duplas podem ocorrer por uma contração excessiva que aproxima a parte central das 

pregas vocais em formato de ampulheta. 
5) A fenda triangular posterior gera interferência discreta na qualidade vocal, embora reduza de 

forma significativa os tempos máximos de fonação, por atingir uma região da área respiratória. 
 
Estão CORRETAS, apenas: 

 
a) 1, 3 e 4. 

b) 2 e 5. 

c) 2, 3 e 5. 

d) 1 e 4. 

e) 3, 4 e 5. 

 

50. Sobre os agentes agressores das pregas vocais, é CORRETO afirmar que:  
 

a) o uso de drogas interfere na qualidade vocal: a maconha gera voz agudizada, enquanto a 

cocaína levará a padrão de voz agravada. 

b) o fumo promove efeitos que sempre aparecem de forma associada e não isoladamente. São 

eles: irritação do trato vocal, edema em pregas vocais, pigarro, tosse e aumento de secreção. 

c) o ressecamento da mucosa do trato vocal em decorrência da redução da umidade do ar 

provocada pelos aparelhos de ar condicionado depende de diversos fatores, entre os quais: 

tempo de exposição, tipo de aparelho e reação de cada organismo.  

d) a recomendação de 8 a 10 copos de água diários não é suficiente nos casos em que o 

indivíduo é respirador oral. Nestes casos, sugere-se que, além disso, seja introduzido o uso de 

sucos cítricos e refrigerantes, para melhorar a hidratação e, consequentemente, o padrão 

vocal. 

e) o álcool, além de causar irritação no trato vocal, provoca redução das defesas do organismo 

em decorrência da ação de imunodepressão. No entanto, as bebidas fermentadas causam pior 

dano à voz, se comparadas às bebidas destiladas, independente da quantidade ingerida. 

 

 

 


