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NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

18 de março de 2018 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 01 
Complete a lacuna: “Entende-se por _______ um conjunto 
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde.” 
 
A) Vigilância epidemiológica; 
B) Vigilância sanitária; 
C) Vigilância ambiental; 
D) Vigilância ocupacional. 
 
QUESTÃO 02 
Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 
incluído na Lei n.º 8.080/90, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. As ações e serviços de saúde voltados para o 

atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei; 

II. Caberá somente aos municípios, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena; 

III. O Sistema Único de Saúde (SUS) promoverá a 
articulação do Subsistema instituído por esta Lei com 
os Órgãos responsáveis pela Política Indígena do País; 

IV. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 
regionalizado. 

Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas I, II e III, apenas; 
C) As afirmativas III e IV, apenas; 
D) As afirmativas I, III e IV, apenas. 
 
QUESTÃO 03 
A respeito do programa de Saúde do idoso presente no 
Pacto pela Vida, do SUS, analise as afirmativas abaixo, 
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo: 
 
(   ) Para efeitos desse Pacto será considerada idosa a 

pessoa com 50 anos ou mais; 
(   ) Entre as diretrizes deste programa está a promoção 

do envelhecimento ativo e saudável e a atenção 
integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

(   ) Uma das ações estratégicas deste programa é 
reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa 
nas Unidades de Saúde, como uma das estratégias de 
enfrentamento das dificuldades atuais de acesso. 

 
A) V, F, V; 
B) V, V, F; 
C) F, V, V; 
D) F, F, V. 

QUESTÃO 04 
Criado em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF) 
passou a ser tratado, no discurso governamental, como 
estratégia de reorientação dos modelos de atenção 
vigentes no Brasil articulada ao processo de 
descentralização das ações e serviços de saúde para os 
municípios brasileiros, sendo reafirmado como estratégia 
prioritária da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde 
(PNAB). Sobre o PSF, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A expansão e a qualificação da atenção básica, 

organizadas pela estratégia Saúde da Família, 
compõem parte do conjunto de prioridades políticas 
apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Saúde; 

II. A ação de governo relativa ao PSF busca estimular a 
implantação de equipes de saúde da família, agentes 
comunitários de saúde e equipes de saúde bucal, nos 
municípios, visando à reorientação das práticas 
assistenciais básicas, com ênfase nas ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde; 

III. O público-alvo compreende a população residente na 
área de abrangência das Equipes de Saúde da Família, 
determinada mediante processo de territorialização 
realizado no âmbito do município. 

 
Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas II e III, apenas; 
C) As afirmativas I e III, apenas; 
D) Todas as afirmativas. 
 
QUESTÃO 05 
Em relação à Emenda Constitucional Nº 29/2000, assinale 
a afirmativa correta: 
 
A) Assegurou o financiamento das ações e serviços 

públicos de saúde, estabelecendo que as três esferas de 
governo aportem mensalmente recursos mínimos 
provenientes da aplicação de percentuais das receitas e 
determinando as suas bases de cálculo; 

B) Veta a vinculação de receita de impostos às ações e aos 
serviços de saúde; 

C) Determina como regra permanente, que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
recursos mínimos; 

D) Define que a partir de 2000 as aplicações de Estados, 
Distrito Federal e Municípios serão de pelo menos 25%. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 

americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março 
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como 
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria 
que a simples designação de um deles, no caso o Cel. 
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via 
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma 
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa 
de um beco sem casas. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé.  
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 
 
A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima; 
B) Milagre de Maria Antonieta; 
C) Milagre da Virgem Maria; 
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres. 

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 
 
A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim; 
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa; 
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim; 
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 
 
A) Bom Jesus Aparecido; 
B) Bom Princípio; 
C) Bom Senhor dos Milagres; 
D) Bom Alto da Cruz. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto: 
 
A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente 

para os que tiverem idade própria; 
B) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência física ou mental; 
C) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Afasia é a perda total ou parcial da capacidade de 
comunicar-se. As Afasias são classificadas em diferentes 
tipos. Em relação a Afasia de Broca, analise as afirmativas 
abaixo e marque verdadeiro (V) ou falso (F). 
 
(   ) Neste tipo de afasia, a área do cérebro afetada situa-

se no lobo temporal do hemisfério direito conhecida 
como Área de Broca; 

(   ) Apresenta baixa fluidez e problemas de articulação; 
(   ) Em geral a compreensão da linguagem falada e 

escrita é pouca afetada; 
(   ) A fala é logorreica e com jargão afásico. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) F, F, V, V; 
B) V, V, F, V; 
C) F, V, V, F; 
D) V, F, F, F. 
 
QUESTÃO 12 
Com relação a certos tipos de Afasia. Analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. Afasia Transcortical Sensorial, as ligações entre a área 

de Wernicke. e o resto do cérebro são cortadas, mas 
a área em si é deixada intacta. Principais 
características para essa afasia são: dificuldade para 
entender a linguagem e expressar seus pensamentos, 
mas podem repetir o discurso; 

II. Afasia Global é causada por danos generalizados no 
hemisfério cerebral dominante. Caracterizado por uma 
perda quase total de todos os tipos de habilidade 
verbal, fala, compreensão, leitura e escrita; 

III. Afasia Semântica é causada por danos do hemisfério 
esquerdo, e não afetam as áreas de Broca e Wernicke. 
Geralmente ocorre depois da doença de Alzheimer. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) Apenas o item I está correto; 
B) Apenas o item II está correto; 
C) Apenas os itens II e III estão corretos; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
Analise as afirmativas abaixo, informando se verdadeiro 
(V) ou falsa (F), sobre os tipos de gagueira. Assinale a 
opção que representa a sequência correta: 
 
(   ) A Gagueira Neurogênica é uma das modalidades da 

gagueira de desenvolvimento, que é considerada 
como transtorno, quando a intensidade da 
perturbação incapacita a fluidez da fala; 

(   ) Gagueira Psicogênica pode surgir como uma reação 
psicológica a um distúrbio ou lesão neurológica. O 
critério de definição para este tipo de gagueira, 
segundo Mahrand Leith (1992), é uma mudança no 
padrão de fala sugerindo gagueira, uma relação com 
fatores psicológicos evidenciados pelo início do 
quadro associado com conflito emocional ou ganho 
secundário e ausência de uma etiologia orgânica. Está 
também associada com conflitos com uma história 
anterior de problemas de saúde mental; 

(   ) A Gagueira do desenvolvimento surge por volta dos 
02 ou 03 anos de idade, na época da aquisição da 
linguagem. Podendo também ocorrer um pouco mais 
tarde, por volta dos 06 ou 07 anos, embora mais 
raramente na adolescência; 

(   ) Gagueira Neurológica ocorre com maior frequência na 
fase adulta, pode surgir em decorrência de qualquer 
fator que interfira no equilíbrio neurológico do 
indivíduo, como : Acidente Vascular cerebral, 
Traumatismos Cranianos e Tumores. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) V, F, V, F; 
B) F, V, F, V; 
C) V, V, V, F; 
D) F, V, V, V. 
 
QUESTÃO 14 
A Acumetria é um método subjetivo de exploração da 
audição onde necessita da participação ativa do sujeito. A 
respeito da Acumetria, marque a opção correta: 
 
A) A Acumetria é a realização de testes auditivos usando 

equipamentos eletrônicos; 
B) A vibração das hastes do diapasão origina um tom puro. 

A partir da percepção deste som pelo paciente, podem-
se ter informações sobre o grau e o tipo de perda 
auditiva; 

C) Os diapasões emitem tons puros em várias frequências, 
os mais utilizados são os de frequência de 512 Hz e 
1024 Hz; 

D) Dentre os vários testes de Acumetria que podem ser 
realizados os mais conhecidos e utilizados são os testes 
de Vocal e Tonal. 
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QUESTÃO 15 
Assinale a resposta correta no seguinte caso: Paciente 38 
anos, apresenta perda auditiva neurossensorial na orelha 
esquerda e limiares auditivos normais na orelha direita. 
Marque a opção que responde a seguinte pergunta: O que 
pode ser observado na Acumetria deste paciente? 
 
A) Rinne + em ambas as orelhas e Weber lateralizado para 

a orelha direita; 
B) Rinne – em ambas as orelhas e Weber lateralizado para 

a orelha esquerda; 
C) Rinne + na orelha direita e Rinne – na orelha esquerda 

e Weber lateralizado para a orelha direita; 
D) Rinne – em ambas as orelhas e Weber indiferente. 
 
QUESTÃO 16 
Sobre Potencial Evocado Auditivo de Tronco Cerebral 
(PEATE). Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. É um exame auditivo que só pode ser realizado na 

idade adulta, pois o paciente necessita está acordado 
para que possa responder aos estímulos sonoros 
emitidos; 

II. O PEATE registra a atividade elétrica que ocorre no 
sistema auditivo da orelha interna até o córtex 
cerebral, em resposta a um estímulo sonoro. Deve ser 
indicado para identificar anormalidades neurológicas 
do nervo auditivo até o tronco encefálico; 

III. Através dos tempos de latência das ondas que 
compõem o PEATE é possível predizer o tipo de perda 
auditiva; 

IV. O PEATE é o exame mais utilizado na triagem auditiva 
neonatal e nas avaliações pediátricas. 

 
É correto o que se afirma em: 
 
A) Apenas os itens II e IV estão corretos; 
B) Apenas os itens I e II estão corretos; 
C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 
As Emissões Otoacústicas consistem no método objetivo, 
relativamente simples, rápido, não invasivo o qual 
dispensa o uso de eletrodos e que pode ser realizado em 
qualquer faixa etária. De acordo com a classificação das 
Emissões Otoacústicas marque a opção correta: 
 
A) As Emissões Otoacústicas podem ser classificadas em 

03 tipos: Evocadas, Espontânea e Neurológicas; 
B) As Emissões Otoacústicas Evocadas são as que ocorrem 

em 50% das orelhas normais e são subdivididas em 
apenas dois tipos: Transiente e Estímulo Frequência; 

C) Produto de Distorção são evocados por tons puros de 
diferentes frequências, apresentado simultaneamente. 
Eles representam a resposta não linear da orelha 
interna aos estímulos tonais e consistem de novas 
frequências diferentes daquelas inicialmente 
apresentadas; 

D) Emissões Otoacústicas Espontâneas são sinais de banda 
larga, de nível sonoro alto, medidos na presença de 
estimulação acústica. Tem bastante utilidade clínica. 

 
QUESTÃO 18 
A Dislexia do desenvolvimento é considerada um 
transtorno específico de aprendizagem de origem 
neurobiológica, caracterizada por dificuldade no 
reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na 
habilidade de decodificação e em soletração. Essas 
dificuldades normalmente resultam de um déficit no 
componente fonológico da linguagem e são inesperadas 
em relação à idade e outras habilidades cognitivas. 
(Definição adotada pela IDA – International Dyslexia 
Association, em 2002). Assinale a opção correta, sobre 
possíveis sinais encontrados na fase da pré-escola: 
 
A) Dispersão, dificuldade em copiar de livros e da lousa e 

desatenção; 
B) Atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem e 

dificuldades em rimas e canções; 
C) Dificuldade na coordenação motora fina (letras) e/ou 

grossa (ginástica e dança); 
D) Dificuldades em manusear mapas, dicionários, listas 

telefônicas e vocabulário pobre com sentenças curtas e 
imaturas ou longas e vagas. 
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QUESTÃO 19 
As dislexias podem ser divididas em dois tipos: central e 
periférica. Quanto a sua classificação podemos afirmar: 
 
I. As Dislexias fonológicas, de superfície e profunda são 

dislexias do tipo central; 
II. Naperiférica incluem as dislexias atencional e 

fonéticas; 
III. Dislexia literal (pura) apresenta leitura letra por letra 

preservada e lesões occipitais inferiores extensa à 
esquerda; 

IV. Dislexia por negligência apresenta dificuldades na 
leitura no campo visual do lado contralateral ao da 
lesão cerebral. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) Apenas I e IV estão corretos; 
B) Apenas II e III estão corretos; 
C) Apenas I, III e IV estão corretos; 
D) Estão corretos I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 20 
Relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna de acordo com a 
Etiologia dos distúrbios da linguagem oral e escrita: 
 
(1) Atraso isolado da linguagem expressiva 

(constitucional); 
(2) Déficit cognitivo; 
(3) Déficit auditivo; 
(4) Autismo. 
 
(   ) Influencia a aquisição da linguagem após 6-9 meses, 

quando observam-se alterações da vocalização (perda 
da qualidade vocal, consoantes que desaparecem ou 
não chegam a surgir, modificação da sonoridade das 
vogais) até que apenas sons primitivos e guturais 
acabam por persistir; 

(   ) Nos primeiros anos, a evolução da linguagem na 
criança com atraso de desenvolvimento é semelhante 
à da criança normal, mas num ritmo inferior; 

(   ) Pode ocorrer ecolalia imediata ou tardia, 
perseveração (persistência inapropriada no mesmo 
tema) em associação a alterações da comunicação 
não-verbal, comportamentos estereotipados e 
perseverantes, interesses restritos e/ou não-usuais e 
comprometimento da capacidade social; 

(   ) Atraso de causa não-demonstrável associado a 
compreensão, pragmática e desenvolvimento não-
verbal normais. 

 
Assinale a alternativa que apresenta, de cima para baixo, 
a sequência correta: 
 
A) 3, 2, 4 e 1; 
B) 2, 4, 1 e 3; 
C) 1, 2, 3 e 4; 
D) 4, 3, 1 e 2. 
 

QUESTÃO 21 
Podemos definir deglutição como o ato de engolir, isto é, 
o transporte do bolo alimentar ou de líquidos da cavidade 
oral até o estômago. Assinale a opção correta quanto às 
etapas do processo de deglutição. 
 
A) Fases Bucal, transitória e laringofaríngea; 
B) Fases Preparatória ou bucal, faríngea e esofágica; 
C) Fases Intermediária, transição e faríngea; 
D) Fases Inicial, oral e esofágica. 
 
QUESTÃO 22 
A Deglutição Atípica ocorre quando a língua ou outro 
músculo trabalha de maneira inadequada no momento da 
deglutição, fazendo com que haja uma alteração na 
função de engolir. De acordo com as características mais 
frequentes em casos de deglutição atípica, marque 
verdadeiro (V) ou falso (F) nas opções abaixo: 
 
(   ) A característica mais frequente em casos de 

deglutição atípica é o posicionamento da língua nos 
dentes da frente, que muitas vezes faz com que abra 
um espaço entre eles; 

(   ) Devido a interposição da língua entre os dentes o 
indivíduo apresenta dificuldades em articular os 
fonemas: F, V, P e B.  Esses fonemas têm seu ponto 
articular nos mesmos dentes onde a língua pressiona 
no momento da deglutição atípica; 

(   ) O fato desta musculatura não estar com seu tônus 
adequado, acarreta dificuldade para vedamento 
labial, facilitando o desenvolvimento do hábito da 
respiração bucal; 

(   ) O papel da fonoaudiologia em pacientes com 
deglutição atípica é reeducar o ato de deglutir, 
preparando os músculos para que consigam realizar 
de maneira adequada a função e, depois, adaptando 
os movimentos da língua na deglutição. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) V, F, V, V; 
B) V, V, F, F; 
C) F, V, V, F; 
D) F, F, F, V. 
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QUESTÃO 23 
Marque a alternativa CORRETA de acordo com informação 
da doença: É uma doença neurológica, caracterizada por 
inflamação aguda.  Consequentemente, o indivíduo sofre 
o processo de perda da bainha de mielina. É uma doença 
autoimune. Os nervos acometidos pela síndrome são 
basicamente os motores. Dessa forma, o principal sintoma 
é a fraqueza muscular, sendo que as regiões inicialmente 
afetadas são as pernas. Entretanto, o indivíduo pode ter 
outras regiões danificadas, que podem ir em direção aos 
braços e tronco. Em alguns casos, os músculos da face 
também podem ser comprometidos, ficando paralisados. 
Além disso, a disfagia pode ser detectada. O 
Fonoaudiólogo tratará o paciente com o objetivo de 
promover a comunicação e o melhor funcionamento do 
sistema responsável pelo processamento da alimentação 
até o estômago: 
 
A) Miastenia Gravis; 
B) Síndrome de Guilain-Barré; 
C) Esclerose Lateral Amiotrófica; 
D) Síndrome de Eaton-Lambert. 
 
QUESTÃO 24 
A articulação temporomandibular (ATM) é responsável 
pelos movimentos da mandíbula (fonação, mastigação). 
Os principais movimentos são de oclusão, protrusão e 
retrusão. Relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna de acordo 
com as ações e origem dos músculos da ATM: 
 
(1) Temporal; 
(2) Masseter; 
(3) Pterigóideo Medial; 
(4) Pterigóideo Lateral. 
 
(   ) Elevação (oclusão) da Mandíbula. Origemno Arco 

zigomático; 
(   ) Abertura da Boca e Protrusão da mandíbula. Move a 

mandíbula de um lado para o outro. Origem: Cabeça 
Superior na Asa maior do esfenoide e Cabeça Inferior 
na Face lateral da lâmina lateral do processo 
pterigóideo do osso esfenoide; 

(   ) Elevação (oclusão) da Mandíbula. Origem na Face 
medial da lâmina lateral do processo pterigóideo do 
osso esfenoide; 

(   ) Elevação (oclusão) e Retração da Mandíbula. Origem 
na Face externa do temporal. 

 
Assinale a alternativa que apresenta, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA: 
 
A) 3, 2, 4, 1; 
B) 4, 3, 1, 2; 
C) 1, 2, 3, 4; 
D) 2, 4, 3, 1. 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 
Nervo craniano do tipo misto (sensorial e motor) com 
prolongamentos periféricos dos neurônios sensitivos do 
gânglio que formam os três ramos do nervo: nervo 
oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular, responsáveis 
pela sensibilidade somática geral de grande parte da 
cabeça. A raiz motora dele é constituída de fibras que 
acompanham o nervo mandibular, distribuindo-se aos 
músculos mastigatórios. Estas são características do 
nervo: 
 
A) Facial; 
B) Vago; 
C) Vestibulococlear; 
D) Trigêmeo. 
 
QUESTÃO 26 
João 03 anos e 10 meses foi conduzido ao Setor de 
Fonoaudiologia, onde foi realizada uma avaliação, 
observando alguns processos fonológicos do mesmo. A 
criança no 1º momento falou “O KASORU (cachorro) latiu 
“e posteriormente “O meu SINELU (chinelo)”. Assinale o 
processo fonológico correspondente ao apresentado pela 
criança: 
 
A) Dessonorização; 
B) Anteriorização; 
C) Substituição de líquida; 
D) Plosivisação. 
 
QUESTÃO 27 
Várias habilidades podem ser verificadas na avaliação do 
processamento auditivo central. Uma destas capacidades 
é para eleger estímulos apresentados a uma orelha, 
ignorando informações apresentadas à orelha oposta e/ou 
reconhecer estímulos diferentes apresentados 
simultaneamente a ambas as orelhas. O uso dessas 
habilidades é extremamente importante numa sala de 
aula. Estamos nos referindo as habilidades auditivas de: 
 
A) Análise-síntese; 
B) Discriminação; 
C) Separação e Integração binaural; 
D) Fechamento. 
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QUESTÃO 28 
Acerca da abordagem utilizada na rotina de avaliação do 
processamento auditivo central e os sinais do transtorno 
do processamento auditivo. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A testagem é realizada em uma sala aberta, onde o 

indivíduo é colocado com fones auriculares através dos 
quais são aplicados testes gravados em CD e aleatório 
independente da faixa etária; 

II. Para realizar a avaliação é necessário apresentar uma 
audiometria recente. Ter um nível de linguagem 
expressivo e receptivo, atenção e cognição suficientes 
para que possa compreender as tarefas; 

III.  Não apresentar perda auditiva assimétrica, índice 
padrão de reconhecimento de fala de no mínimo 70% 
e índice entre as orelhas não ultrapassar 20%; 

IV. Alguns dos sinais encontrados no transtorno são: fala 
acelerada, parece não ouvir/entender bem, não 
demonstra sentimentos de afeto, cansaço rápido e 
agitação ao assistir aulas, dificuldade para ouvir e 
prestar atenção em lugares barulhentos e necessidade 
constante de pedir para repetir. 

 
Assinale a opção correta quanto as afirmativas: 
 
A) Apenas I e IV estão corretas; 
B) Apenas a II está correta; 
C) Apenas a II e III estão corretas; 
D) Apenas a III e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 29 
Alguns dos achados clínicos fonoaudiológicos mais 
encontrados em pacientes com a Doença de Parkinson 
são: 
 
A) Alteração de voz, disartria, sialorreia, disfagia e 

alterações da escrita (micrografia); 
B) Disgrafias, transtorno de atenção, memória e tremores 

nos membros; 
C) Distúrbios do sono, deformidades na mandíbula, 

depressão e demência; 
D) Deformidade na língua, audição alterada e a 

bradicinesia. 
 
QUESTÃO 30 
Maria Júlia 05 anos, acompanhada de sua mãe procura um 
fonoaudiólogo com as seguintes queixas: “minha filha 
apresenta trocas e omissões em sua fala, além de 
momentos assistemáticos de disfluência e chora bastante 
quando contrariada”. A mãe ainda relata que a 
alimentação da filha é predominantemente pastosa, e que 
a criança utiliza-se de gestos para interagir. Assinale a 
alternativa que apresenta a melhor hipótese diagnóstica 
indicada por esse quadro: 
 
A) Disartria; 
B) Disfemia; 
C) Atraso Global do Desenvolvimento Motor; 
D) Atraso no Desenvolvimento da Linguagem Oral. 
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