
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO  
DE CARGOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU

Edital Nº 1 / 2018

FONOAUDIÓLOGO
Código: 207

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 ao	 final	 deste	 caderno	 apenas	 para	 marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	o	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Se querer é poder, querer é vencer.” Rui Barbosa

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo	–	Não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorrida	1	(uma)	
hora	 do	 início	 das	 provas.	Os	 candidatos	 não	poderão	utilizar-se,	 em	hipótese	alguma,	 de	 lápis,	 lapiseira,	 corretivos,	 borracha	ou	 lápis-
borracha.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	pagers, beep,	
agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor	/	receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	qualquer	
outro	equipamento	eletrônico,	podendo	a	organização	deste	Concurso	Público	vetar	o	 ingresso	do	candidato	com	outros	aparelhos	além	
dos	anteriormente	citados.	Durante	o	período	de	realização	das	provas,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	
entre	os	candidatos	ou	entre	estes	e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	
manuais,	impressos,	anotações	ou	quaisquer	outros	meios,	o	uso	de	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares.	Poderá,	ainda,	
ser	eliminado	o	candidato	que	tratar	com	falta	de	urbanidade	os	examinadores,	auxiliares,	aplicadores	ou	autoridades	presentes;	o	candidato	
que	portar	arma(s)	no	local	de	realização	das	provas,	ainda	que	de	posse	de	documento	oficial	de	licença	para	o	respectivo	porte.	As	instruções	
constantes	nos	Cadernos	de	Questões	e	na	Folha	de	Respostas	da	Prova	Objetiva,	bem	como	as	orientações	e	instruções	expedidas	pela	
FUNDEP	durante	a	 realização	das	provas,	complementam	o	Edital	e	deverão	ser	 rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	candidato.	 
Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	a	prova,	os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	
prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Sala,	atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 4 de junho de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 20	 (vinte) questões  
de Saúde Pública	 e	 20	 (vinte)	 questões	 de	 Conhecimentos Específicos, todas 
perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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SÁUDE PÚBLICA

QUESTÃO 1

“Os	níveis	de	saúde	expressam	a	organização	social	e	
econômica	do	país,	tendo	a	saúde,	como	determinantes	
e	condicionantes,	entre	outros,	a	alimentação,	a	moradia,	
o	 saneamento	 básico,	 o	 meio	 ambiente,	 o	 trabalho,	 
a	 renda,	 a	 educação,	 a	 atividade	 física,	 o	 transporte,	 
o	lazer	e	o	acesso	aos	bens	e	serviços	essenciais.”	

Considerando	esse	parágrafo	da	Lei	Nº	8.080,	de	1990,	
conclui-se	que

A)	 a	 desigualdade	 social	 eleva	 o	 risco	 de	
adoecimento	da	população.

B)	 os	 agentes	 patógenos	 como	 vírus	 e	 bactérias	
são	preponderantes	e	condições	indispensáveis	
para que ocorra o adoecimento.

C)	 a	 saúde	 depende	 da	 organização	 dos	
serviços,	 cabendo	 ao	Estado	 prover	 condições	
socioeconômicas	 para	 que	 a	 população	 tenha	
saúde.

D)	 a	 elevada	 carga	 de	 doença	 mental	 deve-se	
à	 falta	 de	 alimentação,	 moradia,	 saneamento	
básico,	 trabalho,	 renda,	 educação,	 atividade	
física	e	lazer.

QUESTÃO 2

A	 partir	 das	 definições	 legais	 estabelecidas	 pela	
Constituição	 Federal	 de	 1988	 e	 da	 Lei	 Orgânica	 de	
Saúde,	iniciou-se	o	processo	de	implantação	do	Sistema	
Único	 de	 Saúde	 (SUS)	 de	 forma	 pactuada	 entre	 o	
Ministério	da	Saúde,	Conselho	Nacional	de	Secretários	
de	Saúde	(Conass)	e	Conselho	Nacional	de	Secretários	
Municipais	de	Saúde	(Conasems).

Esse	processo	foi	orientado	pelas	Normas	Operacionais	
do	 SUS,	 instituídas	 por	 meio	 de	 portarias	 ministeriais	
(Normas	Operacionais	Básicas	–	NOB-SUS	01/91,	01/92,	
01/93	e	01/96	–	e	Norma	Operacional	da	Assistência	a	
Saúde	–	NOAS-SUS	01/01	e	01/02).

Entre	 os	 objetivos	 das	Normas	Operacionais,	 pode-se	
destacar:

I.	 Aprofundar	 e	 reorientar	 a	 implementação	 do	
SUS.

II.	 Definir	 a	 distribuição	 dos	 serviços	 públicos	 e	
privados	no	Brasil	(regionalização).

III.	 Regular	as	relações	entre	seus	gestores.

IV.	 Normatizar	o	SUS.
Está(ão)	correto(s)	o(s)	objetivo(s)

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I,	II	e	III,	apenas.

C)	 I,	III	e	IV,	apenas.

D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 3

De	 acordo	 com	 a	 Constituição	 Federal	 de	 1988,	 são	
competências	do	Sistema	Único	de	Saúde,	exceto:	

A)	 Financiamento	 das	 ações	 de	 saneamento	
básico.

B)	 Ordenação	 da	 formação	 de	 recursos	 humanos	
na	área	de	saúde.

C)	 Controle	 e	 fiscalização	 de	 procedimentos,	
produtos	 e	 substâncias	 de	 interesse	 para	 a	
saúde.

D)	 Produção	 de	 medicamentos,	 equipamentos,	
imunobiológicos,	 hemoderivados	 e	 outros	
insumos.

QUESTÃO 4

Leia	as	seguintes	afirmativas,	sobre	os	pressupostos	do	
acesso	universal	e	igualitário	à	assistência	farmacêutica, 
definidos	pelo	Decreto	Nº	7.508,	de	28	de	junho	de	2011.

I.	 O	 usuário	 deve	 estar	 assistido	 por	 ações	 e	
serviços	de	saúde	do	SUS.

II. O medicamento deve ter sido prescrito por 
profissional	 de	 saúde,	 no	 exercício	 regular	 de	
suas	funções	no	SUS.

III.	 A	prescrição	deve	estar	em	conformidade	com	a	
Relação	 Nacional	 de	 Medicamentos	 Essenciais	
(RENAME)	 e	 /	 ou	 com	 a	 relação	 específica	
complementar	estadual,	distrital	ou	municipal	de	
medicamentos.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

De	acordo	com	a	Política	Nacional	de	Humanização,	as	
decisões	da	gestão	 interferem	diretamente	na	atenção	
à	 saúde.	 Por	 isso,	 trabalhadores	 e	 usuários	 devem	
buscar	conhecer	como	 funciona	a	gestão	dos	serviços	
e	da	 rede	de	saúde,	assim	como	participar	ativamente	
do	processo	de	tomada	de	decisão	nas	organizações	de	
saúde	e	nas	ações	de	saúde	coletiva.	Ao	mesmo	tempo,	
o	cuidado	e	a	assistência	em	saúde	não	se	restringem	às	
responsabilidades	da	equipe	de	saúde.	O	usuário	e	sua	
rede	sociofamiliar	devem	também	se	corresponsabilizar	
pelo	cuidado	de	si	nos	tratamentos,	assumindo	posição	
protagonista	com	relação	a	sua	saúde	e	a	daqueles	que	
lhes	são	caros.

A	descrição	acima	refere-se

A)	 ao	cuidado	em	saúde.

B)	 à	multidisciplinariedade.

C)	 à	integralidade	do	cuidado.

D)	 à	indissociabilidade	entre	atenção	e	gestão.
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QUESTÃO 6

A estrutura operacional é um importante elemento 
constitutivo	das	Redes	de	Atenção	à	Saúde	(RAS).	

Sobre	 essa	 estrutura	 e	 sua	 composição,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A)	 O	centro	de	comunicação	das	RAS	é	a	atenção	
de	urgência	e	emergência.

B)	 A	estrutura	operacional	é	constituída	pelos	“nós”	
das	redes	e	pelas	ligações	materiais	e	imateriais	
que	comunicam	esses	diferentes	“nós”.

C)	 Os	 sistemas	 logísticos	 são	 compostos	 pelo	
registro	eletrônico	em	saúde,	sistemas	de	acesso	
regulado	à	atenção	e	sistemas	de	transporte	em	
saúde.

D)	 Os	 sistemas	 de	 apoio	 são	 compostos	 pelos	
sistemas	 de	 apoio	 diagnóstico	 e	 terapêutico,	
sistemas	de	assistência	 farmacêutica,	sistemas	
de	teleassistência	e	sistemas	de	informação	em	
saúde.

QUESTÃO 7

O	campo	 da	Política	Nacional	 de	Práticas	 Integrativas	
e	 Complementares	 (PNPIC)	 no	 SUS	 contempla	
sistemas	 médicos	 complexos	 e	 recursos	 terapêuticos,	
que	 envolvem	 abordagens	 que	 buscam	 estimular	
os	 mecanismos	 naturais	 de	 prevenção	 de	 agravos	 e	
recuperação	da	saúde	por	meio	de	tecnologias	eficazes	
e	seguras.

Sobre	a	PNPIC,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 Se	 destacam	 a	 visão	 ampliada	 do	 processo	
saúde-doença	e	a	promoção	global	do	cuidado	
humano,	especialmente	do	autocuidado.

B)	 Há	 ênfase	 na	 escuta	 acolhedora,	 no	
desenvolvimento	 do	 vínculo	 terapêutico	 e	 na	
integração	do	ser	humano	com	o	meio	ambiente	
e a sociedade. 

C)	 As	 ações	 desenvolvidas,	 pelo	 seu	 cunho	
complementar	e	integrativo	a	outras	ações,	não	
necessitam	de	uma	avaliação	da	segurança,	da	
eficácia	e	da	qualidade.	

D)	 Experiências	 exitosas,	 resultantes	 da	 PNPIC,	
destacam	 aquelas	 no	 âmbito	 da	 medicina	
tradicional	chinesa	/	acupuntura,	da	homeopatia,	
da	 fitoterapia,	 da	 medicina	 antroposófica	 e	 do	
termalismo	/	crenoterapia.

QUESTÃO 8

Serão	 consideradas	 despesas	 com	 ações	 e	 serviços	
públicos	de	saúde,	exceto:

A)	 Vigilância	sanitária.

B)	 Assistência	terapêutica.

C)	 Limpeza	urbana	e	remoção	de	resíduos.	

D)	 Assistência	 na	 recuperação	 de	 deficiências	
nutricionais. 

QUESTÃO 9

Uma	 das	 formas	 da	 participação	 da	 comunidade	 na	
gestão	 do	Sistema	Único	 de	Saúde	 (SUS)	 é	 por	meio	
dos	Conselhos	de	Saúde.	

Sobre	os	conselhos,	é	correto	afirmar	que

A)	 se	reúnem	a	cada	dois	anos	com	a	representação	
dos	 vários	 segmentos	 sociais,	 para	 avaliar	 a	
situação	 de	 saúde	 e	 propor	 as	 diretrizes	 para	
a	 formulação	 da	 política	 de	 saúde	 nos	 níveis	
correspondentes.

B)	 se	 reúnem	 a	 cada	 quatro	 anos	 com	 a	
representação	 dos	 vários	 segmentos	 sociais,	
para	 avaliar	 a	 situação	 de	 saúde	 e	 propor	 as	
diretrizes	para	a	formulação	da	política	de	saúde	
nos níveis correspondentes.

C)	 órgãos	 colegiados	 compostos	 somente	 por	
usuários,	com	caráter	permanente	e	deliberativo.	
Atuam	 na	 formulação	 de	 estratégias	 e	 no	
controle	 da	 execução	 da	 política	 de	 saúde	 na	
instância	correspondente,	inclusive	nos	aspectos	
econômicos	e	financeiros,	cujas	decisões	serão	
homologadas	 pelo	 chefe	 do	 poder	 legalmente	
constituído	em	cada	esfera	do	governo.

D)	 órgãos	colegiados	compostos	por	representantes	
do	governo,	prestadores	de	serviço,	profissionais	
de	saúde	e	usuários,	com	caráter	permanente	e	
deliberativo.	Atuam	na	formulação	de	estratégias	
e	no	controle	da	execução	da	política	de	saúde	na	
instância	correspondente,	inclusive	nos	aspectos	
econômicos	e	financeiros,	cujas	decisões	serão	
homologadas	 pelo	 chefe	 do	 poder	 legalmente	
constituído	em	cada	esfera	do	governo.

QUESTÃO 10

A	Comissão	 Nacional	 de	 Incorporação	 de	 Tecnologias	
em	Saúde	(Conitec)	é	o	órgão	responsável	por

A)	 financiar	 os	 novos	 medicamentos,	 produtos	
e	 procedimentos,	 incluídos	 recentemente	 em	
protocolo	 clínico	 ou	 diretriz	 terapêutica,	 no	
âmbito	do	SUS.

B)	 avaliar	 a	 incorporação,	 a	 exclusão	 ou	 a	
alteração	 de	 novos	 medicamentos,	 produtos	 e	
procedimentos	 sujeitos	 à	 comercialização	 no	
país.

C)	 avaliar	a	incorporação,	a	exclusão	ou	a	alteração	
pelo	SUS	de	 novos	medicamentos,	 produtos	 e	
procedimentos,	 bem	 como	 a	 constituição	 ou	
a	 alteração	 de	 protocolo	 clínico	 ou	 de	 diretriz	
terapêutica.

D)	 avaliar	a	incorporação,	a	exclusão	ou	a	alteração	
pelo	SUS	de	 novos	medicamentos,	 produtos	 e	
procedimentos,	 bem	 como	 a	 constituição	 ou	
a	 alteração	 de	 protocolo	 clínico	 ou	 de	 diretriz	
terapêutica	dos	medicamentos	excepcionais.
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QUESTÃO 11

Quem	pode	solicitar	uma	avaliação	de	incorporação	de	
tecnologias	à	Conitec?

A)	 Somente	pessoas	físicas	vinculadas	ao	SUS.

B)	 Somente	 órgãos	 /	 instituições	 vinculados	 ao	
SUS.

C)	 Quaisquer	 órgãos	 /	 instituições	 ou	 pessoas	
físicas.

D)	 Somente	 pessoas	 físicas	 e	 jurídicas	 não	
vinculadas ao SUS.

QUESTÃO 12

São	 características	 do	 Componente	 Especializado	 da	
Assistência	Farmacêutica	(Ceaf),	exceto:

A)	 Prevê	medicamentos	para	doenças	com	potencial	
impacto	endêmico,	muitas	vezes	relacionadas	a	
situações	de	vulnerabilidade	social	e	pobreza.

B)	 É	 uma	 das	 estratégias	 de	 acesso	 aos	
medicamentos	 no	 âmbito	 do	 SUS	 que	
busca	 garantir	 a	 integralidade	 do	 tratamento	
medicamentoso,	em	nível	ambulatorial.

C)	 Prevê	 medicamentos	 para	 algumas	 situações	
clínicas,	 principalmente	 agravos	 crônicos,	 com	
custos de tratamento mais elevados ou de maior 
complexidade.

D)	 O acesso aos medicamentos ocorre de acordo 
com	critérios	definidos	em	protocolos	clínicos	e	
diretrizes	 terapêuticas	 (PCDTs)	publicados	pelo	
Ministério	da	Saúde.	

QUESTÃO 13

Sobre	a	prevenção	e	tratamento	da	dengue,	assinale	a	
alternativa incorreta.

A)	 Roupas	 que	 minimizam	 a	 exposição	 da	 pele	
durante	 o	 dia,	 quando	 os	 mosquitos	 são	 mais	
ativos,	 proporcionam	 alguma	 proteção	 às	
picadas e podem ser adotadas principalmente 
durante surtos. 

B)	 Ainda	 não	 existe	 vacina	 disponível	 no	 setor	
público.	 Portanto,	 a	 única	 forma	 de	 prevenção	
é	acabar	com	o	mosquito,	mantendo	o	domicílio	
sempre	 limpo,	 eliminando	 os	 possíveis	
criadouros. 

C)	 O	 tratamento	 para	 a	 dengue	 consiste	 na	
utilização	 de	 um	 potente	 antiviral,	 que	 irá	
reduzir	 a	 intensidade	 dos	 sintomas.	 Todavia,	
sua	 interação	 com	 o	 ácido	 acetilsalicílico	 pode	
provocar	 sangramentos,	 hemorragias	 e	 até	 a	
morte.

D)	 As	 ações	 de	 controle	 da	 dengue	 ocorrem,	
principalmente,	 na	 esfera	municipal.	 Quando	 o	
foco	 do	mosquito	 é	 detectado,	 e	 não	pode	 ser	
eliminado pelos moradores de um determinado 
local,	a	Secretaria	Municipal	de	Saúde	deve	ser	
acionada.

QUESTÃO 14

No	 que	 se	 refere	 ao	 financiamento	 do	 Componente	
Básico	 do	 Bloco	 da	Assistência	 Farmacêutica	 (CBAF)	
definido	 na	 Deliberação	 CIB-SUS/MG	 Nº2416/2016,	 
é	correto	afirmar	que	é	de	responsabilidade

A)	 somente	 municipal,	 com	 aplicação	 de,	 no	
mínimo,	R$	9,72	per capita/ano.

B)	 somente	estadual,	com	aplicação	de,	no	mínimo,	
R$	9,72	per capita/ano.

C)	 tripartite	 com	 aplicação	 dos	 valores	 mínimos	
(per capita/ano):	contrapartida	federal	–	R$	5,10;	
contrapartida	estadual	–	R$	2,36;	contrapartida	
municipal	–	R$	2,36.

D)	 somente	municipal	e	estadual.	O	governo	federal	
é	 responsável	 pelos	 programas	 estratégicos.	
A	 aplicação	 dos	 valores	 mínimos	 (per capita/
ano)	 é	 de:	 contrapartida	 estadual	 –	 R$	 2,36;	
contrapartida	municipal	–	R$	2,36.

QUESTÃO 15

Considerando-se	 o	 Plano	 Diretor	 de	 Regionalização	
(PDR)	da	saúde	do	Estado	de	Minas	Gerais,	é	correto	
afirmar	que

A)	 todos	os	municípios	devem	oferecer	atendimento	
de	média	e	alta	complexidade	a	toda	a	população	
adscrita.

B)	 o	 PDR	 é	 construído	 considerando-se	 a	
disponibilidade	de	recursos	públicos	e	privados	
em	cada	região	de	saúde.	

C)	 Itatiaiuçu	 tem	 uma	 população	 estimada	 em	
10.882	 (2016).	 Pertence	 à	 região	 de	 saúde	
Itaúna,	macrorregião/região	ampliada	de	saúde	
oeste.

D)	 considerando-se	o	princípio	da	descentralização,	
a	 atenção	 primária	 pode	 ser	 oferecida	 em	
qualquer	 município,	 podendo	 a	 população	 ser	
referenciada	 para	 os	 municípios	 limítrofes	 ou	
mais	próximos.

QUESTÃO 16

As	políticas	brasileiras	também	reforçam	a	luta	contra	o	
tabaco	e,	nos	últimos	anos,	 reduziram	o	percentual	de	
fumantes	no	país	em	15%.		

A	que	políticas	a	afirmativa	se	refere?

A)	 Políticas	de	promoção,	prevenção	e	tratamento.

B)	 Politicas	 de	 redução	 da	 taxação	 de	 produtos	
derivados do tabaco.

C)	 Políticas	 de	 criminalização	 de	 vendedores	 de	
produtos derivados do tabaco.

D)	 Políticas	 de	 vigilância	 sanitária	 que	 monitoram	
o teor de nicotina nos produtos derivados do 
tabaco.
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QUESTÃO 17

A	 Atenção	 Básica	 é	 o	 conjunto	 de	 ações	 de	 saúde	
individuais,	 familiares	 e	 coletivas	 que	 envolvem	
promoção,	prevenção,	proteção,	diagnóstico,	tratamento,	
reabilitação,	 redução	 de	 danos,	 cuidados	 paliativos	 e	
vigilância	em	saúde.

São	diretrizes	da	Atenção	Básica,	exceto:

A)	 Autossuficiência.

B)	 Territorialização.

C)	 População	adscrita.

D)	 Ordenação	da	rede.	

QUESTÃO 18

O	SUS	consolidou-se,	ao	longo	de	duas	décadas,	como	
a	maior	política	de	Estado	do	país,	promotor	de	inclusão	
e	justiça	social.	

A	justiça	social	manifesta-se	em	qual	princípio?

A)	 Equidade.

B)	 Igualdade.

C)	 Integralidade.

D)	 Universalidade.

QUESTÃO 19

O Brasil é reconhecido internacionalmente como um 
país	que	tem	um	dos	mais	completos	e	bem-sucedidos	
programas	 de	 imunizações	 do	 mundo,	 constituindo-se	 
em	 poderosa	 ferramenta	 de	 controle	 de	 doenças	
transmissíveis	 imunopreveníveis.	 O	 país	 consegue	
garantir	 altos	 índices	 de	 cobertura	 vacinal,	 atingindo	
de	 forma	 estável	 e	 universal	 todos	 os	 segmentos	
populacionais. 

De	 acordo	 com	 o	 texto,	 esses	 objetivos	 vêm	 sendo	
obtidos	graças	ao

A)	 trabalho	 intenso	 e	 contínuo	 das	 três	 esferas	
de	 gestão	 do	 SUS,	 que	 incorporaram	 entre	
suas	 prioridades	 o	 Programa	 Nacional	 de	
Imunizações,	realizado	por	meio	de	campanhas	
nacionais	e	de	forma	rotineira.

B)	 esforço	 conjugado	 entre	 o	 setor	 público	 e	
privado,	 que	 ofertam	 a	 toda	 a	 população,	 de	
forma	 compulsória	 as	 vacinas	 do	 calendário	
vacinal	e	aquelas	preconizadas	por	organizações	
internacionais.

C)	 trabalho	 desenvolvido	 pela	 vigilância	 sanitária,	
que,	desde	a	sua	concepção,	vem	agindo	com	
poder	 de	 polícia,	 obrigando	 a	 população	 a	 se	
vacinar.

D)	 esforço	 do	 governo	 em	 conduzir	 propagandas	
e	 educação	 em	 saúde,	 conscientizando	 a	
população	da	importância	da	prevenção.

QUESTÃO 20

A	Atenção	 Básica	 é	 a	 principal	 porta	 de	 entrada	 das	
Redes	 de	 Atenção	 à	 Saúde	 e	 tem	 como	 diretriz	 a	
Resolutividade.

Esta	utiliza	e	articula	diferentes	tecnologias	de	cuidado	
individual	e	coletivo,	por	meio	de	uma	clínica	ampliada	
capaz	 de	 construir	 vínculos	 positivos	 e	 intervenções	
clínica	 e	 sanitariamente	 efetivas,	 ______________,	
na	 perspectiva	 de	 ampliação	 dos	 graus	 de	 autonomia	
dos	 indivíduos	 e	 grupos	 sociais.	 Deve	 ser	 capaz	 de	
resolver	______________	dos	problemas	de	saúde	da	
população,	coordenando	o	cuidado	do	usuário	em	outros	
pontos	da___________________,	quando	necessário.

A	sequência	que	preenche	corretamente	as	lacunas	do	
texto	é	

A)	 centrada	 na	 pessoa	 /	 a	 maioria	 /	 Rede	 de	
Atenção	à	Saúde

B)	 centrado	no	indivíduo	/	grande	parte	/	Pirâmide	
de	Atenção	à	Saúde

C)	 centrado	no	médico	/	uma	pequena	parte	/	Rede	
de	Atenção	à	Saúde

D)	 centrado	 na	 equipe	 /	 pequena	 porcentagem	 /	
Pirâmide	de	Atenção	à	Saúde
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FONOAUDIÓLOGO

QUESTÃO 21

Considere	que	um	indivíduo	adulto	apresenta	o	seguinte	
resultado à	 audiometria	 (conforme	 Davis	 e	 Silverman,	
1970):	perda	auditiva	mista	de	grau	moderado	à	direita	e	
neurossensorial	de	grau	severo	à	esquerda.	

Com	 base	 no	 resultado	 apresentado,	 qual	 achado	
timpanométrico	é	possível	para	esse	indivíduo?

A)	 Curva	tipo	A	bilateral	com	reflexos	contralaterais	
presentes à	direita.

B)	 Curva	 tipo	 B	 à	 direita	 e	 Ad	 à	 esquerda	 com	
reflexos	contralaterais	presentes	à	esquerda.

C)	 Curva	tipo	B	à	direita	e	A	à	esquerda	com	reflexos	
contralaterais ausentes bilateralmente.

D)	 Curva	tipo	C	em	ambas	as	orelhas	com	reflexos	
contralaterais ausentes bilateralmente.

QUESTÃO 22

Analise	 as	 seguintes	 afirmativas	 sobre	 a	 avaliação	
audiológica	na	infância	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	
e	com	F	as	falsas.	

(			)	Os	 instrumentos	de	avaliação	auditiva	utilizados	
nos	programas	de	triagem	são	apenas	objetivos	e,	 
por	isso,	independem	da	resposta	da	criança.

(			)	A	 integridade	 anatomofisiológica	 do	 sistema	
auditivo,	 tanto	 em	 sua	 porção	 periférica	 quanto	
central,	constitui	um	pré-requisito	para	aquisição	
e	desenvolvimento	normal	da	linguagem.

(			)	As	respostas	de	atenção	sonora	e	reflexo	cócleo-
palpebral devem ser encontradas em todas as 
crianças	de	um	mês	de	idade	que	não	possuam	
alterações	auditivas.

(			)	Espera-se	 que	 uma	 criança	 de	 três	 meses	 de	
idade localize lateralmente o som de qualquer 
instrumento.

A	sequência	correta	é

A)	 F V V F 

B)	 V F V F

C)	 V F F V

D)	 F V F V

QUESTÃO 23

As	perdas	auditivas	unilaterais	acometem	de	0,3	a	1	em	
cada	1.000	crianças	(PRIEVE	et al.,	2000).	

Uma	consequência	da	perda	auditiva	unilateral	é	a(o)

A)	 dificuldade	de	ouvir	na	presença	de	ruído.

B)	 redução	do	vocabulário.

C)	 alteração	da	qualidade	vocal.

D)	 atraso	do	desenvolvimento	de	linguagem.

QUESTÃO 24

Nos	 anos	 1980,	 o	 desenvolvimento	 de	 equipamentos	
comerciais	capazes	de	capturar	as	emissões	otoacústicas	
aprimorou	a	prática	audiológica,	fornecendo	um	potente	
instrumento para estudos sobre os mecanismos 
cocleares.	 As	 emissões	 otoacústicas	 são	 evocadas	
por	 meio	 de	 diferentes	 tipos	 de	 estimulação	 acústica	
e	 podem	 ser	 divididas	 em	 três	 grupos:	 transientes,	
produtos	de	distorção	e	por	estímulo	frequência.	

As	 emissões	 otoacústicas	 transientes	 estão	 presentes	
quando

A)	 há	comprometimento	de	orelha	média.

B)	 os	limiares	tonais	estão	piores	que	30	dBNA.

C)	 há	presença	de	perda	auditiva	condutiva	de	grau	
leve.

D)	 há	 audição	 normal	 ou	 perda	 auditiva	
neurossensorial com limiares tonais até  
30	dBNA.

QUESTÃO 25

Os	 distúrbios	 de	 aprendizagem	 manifestam-se	 como	
dificuldade	 para	 integrar	 os	 elementos	 simbólicos	
percebidos	na	unidade	de	uma	palavra	ou	frase,	qualquer	
que	seja	o	tipo	de	mecanismo	utilizado	nessa	integração.	
Essa	dificuldade	atinge,	em	diversos	graus,	a	 leitura,	a	
escrita,	a	ortografia	e	o	cálculo.	

A	esse	respeito,	numere	a	COLUNA	II	de	acordo	com	a	
COLUNA	I,	fazendo	a	relação	da	nomenclatura	utilizada	
com	sua	respectiva	definição.

COLUNA I

1.	 Dislexia

2.	 Disgrafia

3.	 Disortografia

4. Discalculia

COLUNA II

(			)	Caracteriza-se	 pela	 dificuldade	 motora,	 letra	
ilegível	(irregular),	má	organização	da	escrita	na	
página,	 distorções	 na	 forma	 de	 letras	 ou	 letras	
com	traçados	irregulares.

(			)		Incapacidade	de	compreensão	dos	números	e	de	
suas	relações.

(			)	Dificuldade	na	aquisição	da	leitura.

(			)	Consiste	na	escrita	incorreta,	com	erros	e	trocas	
de	grafemas.

A	sequência	correta	é

A)	 1 4 2 3

B)	 2 4 1 3

C)	 2 3 1 4

D)	 3 4 1 2
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QUESTÃO 26

Considere	o	caso	clínico	a	seguir.	

Paciente	 de	 3	 meses	 de	 vida,	 prematuro,	 baixo	 peso	
ao	 nascimento,	 permaneceu	 internado	 com	 ventilação	
mecânica	 durante	 15	 dias.	A	 mãe	 relata	 que contraiu 
rubéola	 no	 segundo	 mês	 de	 gestação.	 O	 recém-
nascido	 foi	 encaminhado	 para	 realização	 de	 triagem	
auditiva	 neonatal	 e	 apresentou	 ausência	 de	 emissões	
otoacústicas	 evocadas	 transientes	 e	 por	 produto	 de	
distorção	 bilateralmente,	 curvas	 timpanométricas	 
tipo	A	com	ausência	de	reflexos	estapedianos,	ausência	
de	 reflexo	 cócleo-palpebral	 ao	 prato	 e	 ao	 tambor,	 e	
ausência	de	atenção	ao	som	do	agogô.		

Qual	o	provável	diagnóstico	audiológico	dessa	criança?

A)	 Perda	 auditiva	 mista	 de	 grau	 severo	
bilateralmente.

B)	 Perda	 auditiva	 condutiva	 de	 grau	 severo	
bilateralmente.

C)	 Perda	auditiva	neurossensorial	de	grau	profundo	
bilateralmente. 

D)	 Perda	 auditiva	 neurossensorial	 de	 grau	 leve	 à	
direita	e	moderada	à	esquerda.		

QUESTÃO 27

As	 funções	 estomatognáticas	 são	 executadas	 pela	
ação	 conjunta	 e	 harmônica	 das	 estruturas	 do	 sistema	
estomatognático,	e	compreendem	a	sucção,	respiração,	
deglutição,	mastigação	e	fala.	

Em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 normal	 das	 funções	
estomatognáticas,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 O	reflexo	de	sucção	 inicia-se	a	partir	do	quinto	
mês	de	vida	intrauterina,	e	seu	desenvolvimento	
será	 completo	 na	 32ª	 semana	 de	 gestação,	
quando	 então	 haverá	 a	 coordenação	 entre	 os	
reflexos	de	sucção	e	de	deglutição.

B)	 A	 deglutição	 é	 uma	 atividade	 neuromuscular	
complexa	 e	 integrada.	 É	 a	 primeira	 função	
estomatognática	 a	 manifestar-se	 no	 feto,	 por	
volta	da	12ª	semana	de	vida	intrauterina.

C)	 A	mastigação	é	um	ato	fisiológico	e	complexo	que	
envolve	atividades	neuromusculares	e	digestivas.	
Essa	função	estomatognática	aparece	por	volta	
da	24ª	semana	de	vida	intrauterina.

D)	 A	 respiração	 pulmonar	 acontece	 após	 o	
nascimento	e	é	controlada	pelo	tronco	encefálico,	
exercendo	uma	função	vital	para	a	sobrevivência	
humana.

QUESTÃO 28

A	 estabilidade	 muscular	 do	 sistema	 estomatognático	
pode	 ser	 prejudicada	 pela	 presença	 de	 hábitos	 orais	
nocivos. Além dos	 hábitos	 de	 sucção	 digital,	 uso	
prolongado	 de	 chupeta,	 sucção	 de	 língua	 ou	 lábios,	
existem	 outros	 principalmente	 relacionados	 com	 os	
músculos	mastigatórios,	 tais	como	o	ranger	de	dentes,	
apertamento	 dental,	 onicofagia,	 morder	 bochechas	 ou	
lábios.	 Esses	 hábitos	 são	 considerados	 importantes	
fatores	 contribuintes	 de	 alterações	 neuromusculares	 e	
da	articulação	temporomandibular.	

Em	relação	aos	hábitos	orais	deletérios,	é	correto	afirmar	
que

A)	 a	intervenção	fonoaudiológica	deve	ser	iniciada	
com	estratégias	 para	 diminuição	 da	 frequência	
dos	hábitos.

B)	 nos	casos	de	sucção	digital,	é	indicado	o	uso	de	
chupeta.

C)	 o	 impacto	 dos	 hábitos	 independe	 da	 tipologia	
facial.

D)	 o	 impacto	 dos	 hábitos	 independe	 da	 sua	
frequência,	duração	e	intensidade.

QUESTÃO 29

De	 acordo	 com	 Munhoz	 e	 Ganança	 (2000),	 cerca	 de	 
40%	 da	 população	 adulta	 tem	 algum	 distúrbio	 de	
equilíbrio	em	alguma	época	da	vida.	

A	esse	respeito,	numere	a	COLUNA	II	de	acordo	com	a	
COLUNA	I,	fazendo	a	relação	do	quadro	otoneurológico	
com o respectivo sintoma relatado pelo paciente.

COLUNA I

1.	 Vertigem	posicional	paroxística	benigna

2. Hydrops	endolinfático

3.	 Neurite	vestibular

COLUNA II

(			)	Crises	de	vertigens	recorrentes,	zumbidos,	perda	
de	audição	e	plenitude	aural	com	queixa	de	piora	
da	audição	durante	a	crise.

(			)	Episódio	 vertiginoso	 único,	 repentino,	 intenso	 e	
incapacitante,	com	náuseas	e	vômitos.

(			)	Tontura	de	caráter	giratório	à	mudança	de	posição	
de	 cabeça,	 ao	 deitar-se	 para	 um	 lado	 ou	 para	
ambos	os	lados,	ao	levantar-se	ou	ao	olhar	para	
cima,	que	pode	ser	acompanhada	de	náuseas	e	
vômitos.		

A	sequência	correta	é

A)	 2 3 1

B)	 2 1 3 

C)	 3 1 2

D)	 1 3 2
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QUESTÃO 30

Segundo	Andrade	(1988),	a	prevenção	fonoaudiológica	
consiste	 na	 eliminação	 dos	 fatores	 que	 interferem	 na	
aquisição	 e	 no	 desenvolvimento	 dos	 padrões	 da	 fala,	
voz,	 linguagem	e	audição,	na	suposição	de	que	essas	
alterações	se	desenvolvam	em	estágios	progressivos	de	
severidade. 

Para	a	Fonoaudiologia,	a	fase	que	consiste	em	detectar	
e	 tratar	 o	 mais	 brevemente	 possível	 as	 patologias	 já	
instaladas,	visando	interromper	o	processo	da	doença	e	
evitar	ou	retardar	as	complicações	e	sequelas	é	chamada

A)	 promoção	da	saúde.

B)	 prevenção	primária.

C)	 prevenção	secundária.

D)	 prevenção	terciária.

QUESTÃO 31

Em	relação	à	avaliação	auditiva,	analise	as	afirmativas	
a	seguir.

I. O Índice Percentual de Reconhecimento de Fala 
(IPRF)	confirma	os	limiares	tonais	audiométricos	
e	auxilia	no	topodiagnóstico.

II.	 Entre	 as	 aplicações	 clínicas	 dos	 potenciais	
evocados	 auditivos,	 está	 a	 avaliação	 da	
sensitividade	 auditiva	 em	 pacientes	 que	 não	
conseguem	 responder	 aos	 testes	 audiológicos	
convencionais.

III.	 No	exame	audiométrico,	é	desnecessário	utilizar	
a	 técnica	 de	 mascaramento	 na	 presença	 de	
perdas neurossensoriais assimétricas.

IV.	 A	 eletrococleografia	 é	 o	 teste	 de	 escolha	
para	 o	 diagnóstico	 de	 hydrops	 endolinfático,	
identificando,	 em	 muitos	 casos,	 a	 presença	 da	
doença	no	ouvido	sem	perda	auditiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 II	e	IV,	apenas.

C)	 I,	II,	III	e	IV.

D)	 I	e	IV,	apenas.

QUESTÃO 32

Considere	o	seguinte	caso	clínico.

Criança	 de	 7	 anos	 de	 idade	 do	 sexo	 feminino	 foi	
encaminhada	 pelo	 médico	 otorrinolaringologista	 para	
realização	de	terapia	fonoaudiológica	em	decorrência	de	
nódulos	vocais	bilaterais.	

São	 técnicas	 indicadas	 no	 tratamento	 fonoaudiológico	
dessa	criança,	exceto:

A)	 Técnica	de	sons	vibrantes.

B)	 Técnicas	de	sons	plosivos.

C)	 Técnicas	de	sons	nasais.

D)	 Técnicas de sons basais.

QUESTÃO 33

A	 higienização	 das	mãos	 é	 a	medida	mais	 importante	
e	reconhecida	há	muitos	anos	na	prevenção	e	controle	
das	infecções	nos	serviços	de	saúde.	

Analise	 as	 afirmativas	 em	 relação	 à	 higienização	 e	
lavagem	 das	 mãos	 na	 atuação	 fonoaudiológica	 e	
assinale	com	V	as	verdadeiras	e	F	as	falsas.	

(			)	A	 lavagem	 com	 água	 e	 sabão	 está	 sempre	
indicada	 quando	 as	 mãos	 estiverem	 sujas	 ou	
quando	 houver	 qualquer	 contato	 com	 artigo	 ou	
equipamento contaminado. 

(			)	A	higienização	constante	das	mãos	pode	causar	
ressecamento,	 eczema	 e	 rachaduras	 na	 pele,	
que	por	 sua	vez	aumentam	o	 risco	de	 infecção	
para	o	paciente	e	para	o	fonoaudiólogo.

(			)	O	álcool	70%	é	um	excelente	germicida,	de	ação	
rápida,	 que	 provoca	 a	 morte	 microbiana	 após	
exposição	por	até	3	horas,	e	por	isso	substitui	a	
lavagem	das	mãos.

(			)	A	 higienização	 das	 mãos	 deve	 preceder	 o	 uso	
de	luvas,	mas	após	o	seu	uso	não	é	necessário	
higienizar	 as	 mãos	 novamente,	 uma	 vez	 que	
as	 luvas	 constituem	 barreiras	 protetoras	 à	
contaminação.

A	sequência	correta	é

A)	 F F V F

B)	 V V F V

C)	 V V F F

D)	 F F V V

QUESTÃO 34

No	mundo	todo,	estima-se	que	16%	das	perdas	auditivas	
em	 adultos	 são	 atribuídas	 ao	 ruído	 ocupacional.	 
A	perda	auditiva	induzida	pelo	ruído	é	a	segunda	doença	
ocupacional	 mais	 comumente	 autodeclarada,	 sendo	
especialmente	 prevalente	 na	 mineração,	 na	 indústria	
manufatureira	e	na	de	construção	(NELSON	et al.,	2005).	

Em	relação	à	perda	auditiva	induzida	por	ruído,	assinale	
a alternativa incorreta.

A)	 A	exposição	prolongada	a	níveis	de	ruído	acima	
de	80	dB(A)	traz	grande	risco	de	perda	auditiva,	
e este risco aumenta com o nível de ruído e com 
a idade.

B)	 O	ruído	excessivo	provoca	um	comprometimento	
permanente	 da	 audição,	 e	 não	 há	 atualmente	
qualquer	tratamento	efetivo	para	a	regeneração	
dos	 receptores	 sensoriais	 afetados	 após	 a	
exposição	ao	ruído.

C)	 O uso de protetores auditivos pelos trabalhadores 
constitui	 uma	 medida	 eficaz	 para	 redução	
dos	 níveis	 excessivos	 de	 ruído,	 devendo	 ser	
considerada	estratégia	principal	para	controle	do	
risco.

D)	 O	 uso	 de	 aparelho	 de	 amplificação	 sonora	
individual	 é	 uma	 opção	 para	 indivíduos	 com	
perdas	auditivas	induzidas	por	ruído	já	instaladas.
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QUESTÃO 35

Considere	 um	 paciente	 que	 apresenta	 queixa	 de	
dificuldades	para	a	leitura	e	escrita,	persistentes	desde	
a	alfabetização,	escreve	no	ditado:	“casador”	(caçador),	
“anifersário”	(aniversário),	“cumer”	(comer)	e	“capainha”	
(campainha).	

As	 alterações	 ortográficas	 observadas	 são,	
respectivamente,

A)	 omissão	 de	 letras,	 substituição	 surdo	 /	 sonoro,	
representações	múltiplas	e	inversão	de	letras.

B)	 representações	 múltiplas,	 substituição	 surdo	 /	
sonoro,	apoio	na	oralidade	e	omissão	de	letras.

C)	 acréscimo	de	letras,	omissão	de	letras,	apoio	na	
oralidade	e	inversão	de	letras.

D)	 apoio	 na	 oralidade,	 generalização,	 inversão	 de	
letras	e	omissão	de	letras.

QUESTÃO 36

Considere	o	seguinte	caso.

Paciente	 do	 sexo	 feminino,	 78	 anos	 de	 idade,	 sem	
história	de	doenças	 relacionadas	à	disfagia,	apresenta	
queixas	 eventuais	 de	 engasgos,	 principalmente	 com	
líquidos.	Durante	a	avaliação	fonoaudiológica,	notou-se	 
apenas	 elevação	 laríngea	 reduzida.	 O	 diagnóstico	
fonoaudiológico	para	o	caso	foi	de	presbifagia.	

São	 abordagens	 terapêuticas	 adequadas	 para	 a	
paciente,	exceto:

A)	 Exercício	 de	 movimento	 anteroposterior	 da	
língua.

B)	 Exercício	de	empuxo.

C)	 Exercício	com	sons	hiperagudos.

D)	 Manobra de Shaker.

QUESTÃO 37

A	neuropatia	auditiva	é	caracterizada	por	função	normal	
das	 células	 ciliadas	 externas	 e	 alteração	 da	 sincronia	
neural. Essas características podem ser evidenciadas 
em	alguns	testes	audiológicos,	tais	como	nas	emissões	
otoacústicas	(EOA)	e	no	potencial	evocado	auditivo	de	
tronco	encefálico	(PEATE).

Os	achados	audiológicos	mais	prováveis	nos	casos	de	
neuropatia	auditiva	são

A)	 presença	 de	 EOA	 e	 ausência	 do	 efeito	 de	
supressão;	PEATE	comprometido	ou	ausente.	

B)	 ausência	de	EOA;	PEATE	normal.

C)	 presença	 de	 EOA	 com	 presença	 do	 efeito	 de	
supressão;	PEATE	comprometido	ou	ausente.

D)	 ausência	 de	 EOA;	 PEATE	 comprometido	 ou	
ausente.

QUESTÃO 38

São	objetivos	da	adaptação	de	aparelhos	de	amplificação	
sonora	individual,	exceto:

A)	 Facilitar	 a	 comunicação	 e	 os	 aspectos	
psicossociais dos indivíduos com perda auditiva.

B)	 Diminuir	o	grau	da	perda	auditiva	dos	indivíduos.	

C)	 Ajustar	 a	 amplificação	 ao	 campo	 dinâmico	 da	
audição	dos	indivíduos	com	perda	auditiva.

D)	 Amplificar	sons	da	fala	e	sons	ambientais.

QUESTÃO 39

A	 triagem	 auditiva	 neonatal	 universal	 já	 é	 realidade	
para	alguns	estados	e	municípios	brasileiros,	e	tem	sido	
recomendada	 com	o	 objetivo	 de	 oferecer	 as	melhores	
possibilidades	de	desenvolvimento	para	a	criança	com	
deficiência	auditiva.	

Em	relação	à	triagem	auditiva	neonatal,	é	correto	afirmar	
que ela

A)	 se	caracteriza	por	ser	uma	atuação	de	prevenção	
terciária.

B)	 é	 realizada	por	meio	 de	 técnicas	 subjetivas	 de	
avaliação	da	audição.

C)	 tem	 o	 objetivo	 de	 detectar	 precocemente	 as	
perdas auditivas.

D)	 evita	a	instalação	das	perdas	auditivas.

QUESTÃO 40

A	 queixa	 de	 tontura	 corresponde	 a	 aproximadamente	
5%	das	consultas	em	consultórios médicos	(GANANÇA,	
2000).	 O	 fonoaudiólogo	 é	 considerado	 profissional	
integrante	no	processo	de	diagnóstico	otoneurológico	e	
reabilitação	das	tonturas.	A	prática	clínica	na	reabilitação	
vestibular	 está	 centrada	 no	 amplo	 conhecimento	
da	 integração	 do	 sistema	 vestibular	 com	 os	 demais	
sistemas	 periféricos,	 centrais	 e	 vias	 nervosas,	 bem	
como	o	domínio	dos	recursos	terapêuticos	utilizados	na	
reabilitação	vestibular.		

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 relativas	 à	 reabilitação	
vestibular.

I.	 Tem	 como	 objetivo	 promover	 a	 estabilização	
visual	 e	 aumentar	 a	 interação	 vestíbulo-visual	
durante	 a	 movimentação	 da	 cabeça,	 além	 de	
proporcionar	uma	melhor	estabilidade	estática	e	
dinâmica	nas	situações	de	conflito	sensorial.

II.	 Os	exercícios	devem	estimular	o	sistema	lesado,	
isto	é,	o	movimento	que	provoca	a	tontura.	

III.	 O	paciente	que	estiver	em	reabilitação	vestibular	
deverá	fazer	uso	de	supressores	vestibulares.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 II	e	III,	apenas.

C)	 I	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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