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"Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria, e só um povo 
sábio pode mudar seu destino." 

ATENÇÃO 
Tempo de duração da prova: 3 horas e 30 minutos, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas. 

Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta- A, B, C, D e E- conforme disposição abaixo: 

Quantidade de Valor de cada 
Disciplinas questões questão 

- Língua Portuguesa 15 
-Raciocínio Lógico 5 
-Noções de Informática 10 
- Conhecimentos na área de formação 30 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 

Por motivo de segurança: 

• O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
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• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato. 

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

BOA PROVA! 



( LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para responder às questões de 01 a 15. 

Os papéis da mulher 

Sou mulher. sou Marta e só posso escrever. 
Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência. Porque 
eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei 
de ter posse da minha própria voz. Se viesses agora, 
Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz emigrou 
para um corpo que já foi meu. E quando me escuto 
nem eu mesma me reconheço. Em assuntos de amor 
só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim, 
mesmo quando estavas presente. 

E escrevo como as aves redigem o seu voo: 
sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade. Palavras que, sendo minhas, não moraram 
nunca em mim. Escrevo sem ter nada que dizer. 
Porque não sei o que te dizer do que fomos. E nada 
tenho para te dizer do que seremos. Porque sou 
como os habitantes de Jerusalém. Não tenho 
saudade, não tenho memória: meu ventre nunca 
gerou vida, meu sangue não se abriu em outro corpo. 
É assim que envelheço: evaporada em mim, véu 
esquecido num banco de igreja. 

Só te amei a ti, Marcelo. Essa fidelidade levou
me ao mais penoso dos exílios: esse amor afastou
me da possibilidade de amar. Agora, entre todos os 
nomes, só me resta o teu nome. Só a ele posso pedir 
o que antes te pedia a ti: que me faça nascer. Porque 
eu preciso tanto de nascer! De nascer outra, longe de 
mim, longe do meu tempo. Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, mas não vazia. Para se estar vazia é preciso 
ter dentro. E eu perdi a minha interioridade. 

Por que não escreveste nunca? Não é de te ler 
que mais tenho saudade. É o som da faca rasgando o 
envelope que trazia a tua carta. E sentir, de novo, uma 
carícia na alma, como se algures estivessem 
golpeando um cordão umbilicaL Engano meu: não há 
faca, não há carta. Não há parto de nada, nem de 
ninguém. 

Vês como fico pequena quando escrevo para 
ti? 

É por isso que eu nunca poderia ser poeta. O 
poeta se engrandece perante a ausência, como se a 
ausência fosse o seu altar, e ele ficasse maior que a 
palavra. No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim. 

Este é o meu conflito: quando estás, não existo, 
ignorada. Quando não estás, me desconheço, 
ignorante. Eu só sou na tua presença. E só me tenho 
na tua ausência. Agora, eu seL Sou apenas um nome. 
Um nome que não se acende senão em tua boca. 

[.o o l 
Mia Couto.Antesde nascer o mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009. P. 131-132. 

(Questão 01 ; 

Sobre o texto pode-se afirmar que: 

L Marta afirma que há, entre ela e os habitantes de 
Jerusalém algo em comum: são livres como aves 
emseuvoo. 

IL A ausência de Marcelo parece interromper o 
"existir" natural de Marta. Dessa forma, sua vida 
passa a ser guiada pela escrita. 

li L Marta demonstra conhecer os poetas de tal forma 
que se identifica plenamente com eles. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) L 
B) 11 
C) IIL 
D) I e IL 
E) li e li L 

((lu(lSlã[J92;c-. --------------

Qual das afirmações a seguir traduz a ide ia do trecho 
destacado em "Não é de agora, sempre foi assim, 
MESMO QUANDO ESTAVAS PRESENTE"? 

A) Marta não consegue viver longe de Marcelo, mas 
a memória a fortalece. 

B) Enquanto Marcelo esteve presente, Marta sentia
se plena. 

C) Embora com Marcelo, Marta sempre se sentiu 
sozinha. 

D) Apesar de distante, Marcelo está presente na 
memória de Marta e isso a preenche. 

E) Só Marcelo a faz nascer e sentir a possibilidade 
de amar, de nascer outra. 

·····································································(@·· 



(Questão 03 )r----------------

Sobre os elementos destacados do fragmento 
"Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 
alcançar.", leia as afirmativas. 

L Houve uma inadequação na sintaxe de 
colocação do pronome TE. 

11. A expressão DE OUTRO MODO poderia ser 
substituída, sem perda de sentido contextual ou 
correção, por AO CONTRÁRIO. 

111. Os pronomes EU e TE são pessoais e, no 
contexto, são acompanhados por um 
substantivo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e IL 
B) llelll. 
C) lelll. 
D) L 
E) 11. 

(---------------------------------------...... 

\Questão 04 ;'----------------

"É por ISSO que eu nunca poderia ser poeta." 
O uso da forma destacada do demonstrativo, no 
contexto, se justifica em razão de: 

A) fazer referência a um termo subsequente. 
B) referir-se a termos que são externos ao texto. 
C) faz referência a ideias que serão introduzidas no 

texto. 
D) retomar contexto textual, já apresentado. 
E) localizar um elemento textual no espaço 

extralinguísticos. 

(Questão O 5 ., 

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição 
de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita, 
sem alteração de valor semântico e linguístico, seria: 

A) "E quando me escuto nem eu mesma, me 
reconheço." 
E quando o escuto nem eu mesma, me 
reconheço. 

B) "Porque não sei o que te dizer do que fomos". 
Porque não sei o que dizer-te do que fomos. 

C) "Só te amei a ti, Marcelo." 
Só o amei a ti, Marcelo. 

D) "No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim." 
No meu caso, não, a ausência deixa-me 
submersa, sem acesso a mim. 

E) "Um nome que não se acende senão em tua 
boca." 
Um nome que não acende-se senão em tua boca. 

No fragmento, "(1) Porque não sei o que te dizer do 
que fomos. (2) E nada tenho (3) para te dizer do que 
seremos.", as palavras numeradas atribuem, 
respectivamente, ideia de: 

A) causa, adversidade e finalidade. 
B) explicação, adição e finalidade. 
C) explicação, adversidade e concessão. 
D) causa, concessão e condição. 
E) conformidade, alternância e restrição. 

((luestão()!) 

Em "Só te amei a ti, Marcelo." a palavra TI: 

A) completa o sentido de substantivo deverbaL 
B) representa o alvo para o qual tende um 

movimento nominaL 
C) aponta para um sintagma adjetivai, típico de um 

especificador. 
D) pretende especificar e pormenorizar o estado do 

amor. 
E) enfatiza a ideia contida no objeto, repetindo-a na 

sequência. 



' ,, ---------------~Questão 08 F 

"E sentir, de novo, uma carícia na alma, como se 
algures estivessem golpeando um cordão umbilicaL" 
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as 
afirmativas a seguir 

A) ALGURES pode ser substituído, sem prejuízo do 
sentido, por EM TODA PARTE. 

B) GOLPEANDO, no contexto, constitui um 
gerundismo. 

C) DE NOVO significa MAIS UMA VEZ. 
D) Predomina, no fragmento, a linguagem 

denotativa. 
E) SE atribui ideia de concessão ao contexto. 

Sobre as formas verbais destacadas em "Se ( 1 ) 
VIESSES agora, Marcelo, eu (2) FICARIA sem fala.", 
é correto afirmar que a(s): 

A) duas formas indicam um fato que acontecerá 
num momento posterior ao discurso. 

B) forma (1) foi usada para indicar uma ação que 
ocorreu antes de outra ação passada. 

C) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter 
acontecido posteriormente a uma situação 
passada. 

D) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado, 
e que não foi completamente terminado. 

E) as duas formas indicam ações que ocorrem no 
momento em que se fala. 

(guestão 1()J 

A oração destacada em "A minha voz emigrou para 
um corpo QUE JÁ FOI MEU.", em relação à principal, 
exerce a função sintática de: 

A) objeto direto. 
B) sujeito. 
C) complemento nominaL 
D) adjunto adnominaL 
E) aposto. 

(Questão 11 /1---------------

No contexto, o sentido das palavras destacadas em 
"No meu caso, não, a AUSÊNCIA me deixa 
SUBMERSA, sem acesso a mim.", fazendo-se as 
alterações necessárias a seu uso na frase, equivale, 
correta e respectivamente, ao de: 

A) sumiço, vencida. 
B) alheação, emersa. 
C) escassez, submissa. 
D) compleição, afogada. 
E) existência, inundada. 

C Questão 12 

O elemento destacado em "Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, MAS não vazia." pode ser adequadamente 
substituído, sem mudança de seu sentido original, 
por: 

A) portanto. 
B) porquanto. 
C) salvose. 
D) desde que. 
E) todavia. 

C Questão 13 )l--------------

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos 
da construção do texto: 

L Na frase". É assim que envelheço: evaporada em 
mim, véu esquecido num banco de igreja.", 
EVAPORADA e ESQUECIDO concordam com 
ENVELHEÇO e VÉU, respectivamente. 

IL A preposição destacada em "sem papel, sem 
caligrafia, apenas COM luz e saudade." 
estabelece, no contexto, uma relação de 
consequência. 

li L O pronome destacado em "Só a ELE posso pedir 
o que antes te pedia a ti" é pessoal oblíquo. 

Está correto apenas o que se afirma em· 

A) li e li L 
B) IIL 
C) I e li L 
D) I e IL 
E) L 



(Questão 14 )1-------------

Em "E escrevo como AS AVES REDIGEM O SEU 
VOO: sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade.", o segmento destacado é exemplo de uma 
figura de linguagem, denominada: 

A) metáfora. 
B) pleonasmo. 
C) eufemismo. 
D) catacrese. 
E) prosopopeia. 

( Questão 15 ) 

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da 
vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e 
verbo é: 

A) "Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência." 
B) "Só te amei a ti, Marcelo." 
C) "Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 

alcançar." 
D) "Não há parto de nada, nem de ninguém." 
E) "Quando não estás, me desconheço, ignorante." 

(~----~R~AC~I~OC~ÍN=I~O~L~ÓG=I~CO~----------~) 

(Questão 16 )f---------------

As seguintes propos1çoes lógicas formam um 
conjunto de premissas de um argumento: 

Se João não é físico, então Carlos é matemático. 
Se Carlos é matemático, então José não é 
químico. 
José é químico. 

Pode-se afirmar que: 

A) João é físico. 
B) Joãonãoéfísico. 
C) José não é químico. 
D) Carlos é matemático. 
E) Carlos é químico. 

(Questão 17 )1---------------

Se as proposições lógicas simples P for verdadeira e 
Q e W for falsas, então pode-se afirmar que a 
proposições P---* Q, P A (Q A W) e (P v Q) A (Q A W), 
são, respectivamente: 

A) falsa, falsa e falsa. 
B) falsa, verdadeira e verdadeira. 
C) verdadeira, falsa e verdadeira. 
D) verdadeira, verdadeira e falsa. 
E) verdadeira, verdadeira e verdadeira. 

(Questão 18 )1--------------

Determine o menor ângulo formado pelos ponteiros, 
que marcam a hora e os que marcam os minutos, de 
um relógio analógico quando ele marca exatamente 
14he30min: 

A) 95° 
B) 1 ooo 
C) 105° 
D) 11 oo 
E) 115° 

( Questão 1 9 ) 

Sabendo que 30 metalúrgicos fazem 3/7 de 
determinada operação em 15 dias, em uma jornada 
de 8 horas por dia, em quantos dias, 
aproximadamente, a operação estará terminada, 
considerando que foram integrados a equipe, 
5 metalúrgicos, porém o regime de trabalho foi 
reduzido em 1 hora por dia? 

A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 25 

(Questão 20 )f--------------

Observe a tabela que mostra as notas durante o ano 
letivo de um aluno na matéria de matemática com 
seus respectivos pesos: 

I ~~!~I ~·5 1 ~.o I ~·8 1 ;·1 
I ~·7 1 ~·8 1 ~·8 1 ~·5 1 

Dentre as opções, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado mais próximo da média 
ponderada do aluno na matéria de matemática. 

A) 5,00 
B) 5,20 
C) 5,75 
D) 6,00 
E) 6,77 

---------------~----------------



(~----~N~O~Ç~Õ=ES~D=E~IN~F~O~RM=A~,T~IC~A~ _______ ) 

(Questão 21 )r--------------

Um usuário adquiriu um computador e deseja instalar 
um dispositivo que sirva tanto para entrada de dados 
como saída de dados. Um dispositivo que atende a 
esses requisitos é o( a): 

A) impressora multifuncional. 
B) leitor de código de barras. 
C) monitorcomum. 
D) mo use óptico. 
E) teclado WiFi. 

C Questão 22 )1--------------

No MS Windows 1 O introduziu-se um navegador no 
lugar do MS Internet Explorer, sendo que ele é uma 
nova característica desse sistema operacional. Esse 
novo navegador é o: 

A) Edge. 
B) Firefox. 
C) Mosaico. 
D) Opera. 
E) Safira. 

C Questão 23 )1--------------

Um usuário do sistema operacional MS Windows 7 
digitou a tecla de atalho F3 em uma janela ativa. Isso 
significa que ele deseja: 

A) ativar o Menu Arquivo. 
B) atualizar os itens exibidos. 
C) abrir o campo de pesquisa na própria janela. 
D) abrir o campo histórico de endereços da janela. 
E) mudar o foco do cursor nos frames da janela. 

C Questão 24 )1--------------

Um usuário do pacote Google Does o está usando 
para editar um documento no formato .doc. Ele 
deseja inserir um link no texto utilizando teclas de 
atalho. Nesse caso, ele vai digitar as teclas de atalho 
CTRL+ 

A) F 
B) H 
C) K 
D) ALT+K 
E) ALT+F 

(Questão 25 )r--------------

Um usuário do MS Word 2013 em português precisa 
acrescentar um texto fantasma (como, por exemplo, 
a palavra Confidencial ou Urgente) atrás do conteúdo 
principal da página. O recurso que ele deve utilizar é 
o( a): 

A) Imagens Online. 
B) Janela Instantânea. 
C) Hiperlink. 
D) Marca D'água. 
E) SmartArt. 

(Questão 26)r--------------

Quando se está preparando um documento em 
formato de mala direta (no caso, Envelope) no MS 
Word 2013 em português, para se incluir um bloco de 
endereço nessa mala di reta deve-se teclar no ícone: 

A) 

B) §] 

C) I ~ 

D) ID~ 

~ 
E) ? 

(Questão 27 )r--------------

Um professor construiu uma planilha, com o MS 
Excel2013 em português, que possui a matrícula dos 
alunos, seus nomes e as suas médias do semestre. 
Ele fez uma fórmula, com uma única função, para 
obter a quantidade de alunos cuja média foi maior que 
8,5.Afunção que ele utilizou para esse caso foi a: 

A) CONT.NÚM 
B) CONT.SE 
C) CONT.VALORES 
D) MÁXIMO 
E) VALOR 

--------------------------------~ --------------------------------



Em uma rede de computadores, o sistema 
hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes 
para computadores, serviços ou qualquer máquina 
conectada à Internet ou a uma rede privada, que faz a 
associação entre várias informações atribuídas a 
nomes de domínios e cada entidade participante, é 
conhecido pelo acrônimo: 

A) ARP. 
B) BGP. 
C) DNS. 
D) PPPoA. 
E) SLIP. 

(Questão 29 ';----------------
'----------------------------------------' 

Na questão de segurança digital para recepção de 
mensagens em correios eletrônicos, quando se 
deseja definir regras que tratam dos e-mails não 
solicitados, que contém informações indevidas ou 
não requeridas (tais como, correntes, boatos, 
propagandas e fraudes), deve-se: 

A) configurar o protocolo SSH no navegador do 
usuário. 

B) habilitar um serviço do tipo Debian na máquina do 
usuário. 

C) configurar o sistema operacional para receber 
essas mensagens em uma pasta do sistema. 

D) criar uma página HTML associado ao software de 
correio com um script CSS para direcionar esse 
tipo de mensagem para a lixeira. 

E) utilizar um filtro anti-spam no software de correio 
para direcionar essas mensagens para uma 
pasta específica. 

(Questão 3 

Software livre é entendido como qualquer programa 
de computador que pode ser executado, copiado, 
modificado e redistribuído de forma gratuita por 
qualquer usuário. Um exemplo de software livre é o: 

A) navegador MS Internet Explorer. 
B) sistema operacional MacOS. 
C) ilustrador Adobe Photoshop. 
D) sistema operacional Linux. 
E) banco de dados Oracle. 

( CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO 
----------------------------~----~ 

...... --------------------------------------"" 

i Questão 31 ' .,__ ____________________________________ _) 

De acordo com as bases para instituição do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estabelecidas pela 
Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir. 

L O atendimento integral e a participação da 
comunidade são parte das diretrizes 
organizativas do SUS. 

11. A Constituição veda expressamente a 
participação direta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no país, 
porém permite a participação indireta. 

li L Uma das atribuições do SUS é incrementar, em 
sua área de atuação, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) L 
B) 11. 
C) 111. 
D) lell. 
E) lelll. 

32 

A organização dos serviços de saúde em níveis de 
atenção diferenciados, de forma a garantir o acesso 
conforme a complexidade requerida para cada caso, 
diz respeito ao princípio da: 

A) integralidade. 
B) hierarquização. 
C) regionalização. 
D) universalidade. 
E) descentralização. 

1'"---------------------------------------... 

\ Questão 33 
1
)----------------

De acordo com a Lei n° 8.080/1990. os recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde devem ser 
depositados em conta especial, em cada esfera de 
sua atuação, e movimentados sob a fiscalização do 
respectivo: 

A) conselho de saúde. 
B) ministério público. 
C) sindicato de saúde. 
D) comitê intergestor. 
E) conselho de auditoria. 



(Questão 34-, 

Diante de um caso suspeito de febre amarela é 
correto afirmar que a notificação compulsória deve 
ser realizada: 

A) em até 7 dias. 
B) em até 24 horas. 
C) exclusivamente pelo enfermeiro. 
D) apenas após a confirmação laboratoriaL 
E) prioritariamente pelo médico assistente. 

~--------------------------------------\ 

\ Questão 3 5 ) 

Com base na história natural e prevenção de 
doenças, analise as afirmativas a seguir 

L A prevenção primária se faz com a intercepção 
dos fatores pré-patogênicos, sendo uma de suas 
formas a promoção da saúde. 

I L Segundo Leavel & Clark são estágios do período 
de patogênese a interação estímulo-hospedeiro 
e a doença precoce discerníveL 

IIL O isolamento de um paciente para evitar a 
propagação de uma doença é um exemplo de 
prevenção terciária. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I. 
B) 11. 
C) 111. 
D) I e IL 
E) li e li L 

Questão 3 

Considerando as disposições da Lei n° 8.142/1990, 
assinale a alternativa correta. 

A) Os Municípios podem estabelecer consorcio 
para execução de ações e serviços de saúde_ 

B) A Conferência de Saúde deve se reunir a cada 
dois anos. 

C) O Conselho de Saúde é um órgão de caráter 
temporário e consultivo. 

D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não 
podem ser alocados como despesas de custeio 
do Ministério da Saúde. 

E) As vagas nos Conselhos de Saúde devem ser 
distribuídas de forma igual para todos os 
seguimentos. 

(Questão 3 7 -, 

Assinale a alternativa que corresponde as 
atribuições de todos os membros das equipes que 
atuam na atenção básica. 

A) Realizar estratificação de risco e elaborar plano 
de cuidados. 

B) Realizar consultas clínicas e atividades de 
grupos na UBS. 

C) Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe. 

D) Indicar a necessidade de internação hospitalar 
ou domiciliar. 

E) Desenvolver gestão participativa e estimular a 
participação dos usuários no controle sociaL 

(Questão 38 '"---------------
' / 

APortaria n° 2A36, de 21 de setembro de 2017, como 
forma de ampliar o acesso e a resolutividade das 
equipes, recomenda uma população adscrita por 
equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família de: 

A) 500 a 1.000 pessoas. 
B) 1.000 a 1.500 pessoas. 
C) 1 500 a 2.000 pessoas. 
D) 2.000 a 3500 pessoas. 
E) 3.000a4500pessoas. 

(Questão 3 9 :r---------------
'----------------------------------------' 

Uma das funções da Norma Operacional da 
Assistência à Saúde- NOAS-SUS 01/2002 foi: 

A) definir as portas de entrada para atendimento no 
sus_ 

B) instituir as comissões intergestores bipartite e 
tripartite. 

C) estabelecer os parâmetros de funcionamento 
dos Conselhos de Saúde_ 

D) regulamentar os critérios de financiamento 
previstos na Lei n° 8.142/1990. 

E) ampliar a responsabilidade dos municípios na 
Atenção Básica. 



As variações no comportamento de uma doença, 
observadas em longo período de tempo, geralmente 
1 O anos ou mais, são denominadas: 

A) variação cíclica. 
B) alteração endêmica. 
C) tendência secular. 
D) variação sazonaL 
E) flutuação periódica. 

(Questão 41 :'------------------
' / 

Qual exame que mede a quantidade de som que é 
refletida, cujo objetivo é identificar presença de 
líquido na Orelha Média, avaliar a função da tuba 
auditiva e do nervo facial e auxiliar no diagnóstico do 
local da lesão? 

A) Timpanometria 
B) lmitãnciometria + 
C) Audiometria 
D) BERA 
E) Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAs) 
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Em relação à cavidade timpânica, onde se encontram 
os ossos móveis martelo, bigorna e estribo, é 
correto afirmar: 

A) O ouvido médio tem papel importante na 
transmissão do fluxo de energia aérea vinda do 
ouvido externo para os líquidos do ouvido interno, 
porém não impede perdas ou alterações das 
características físicas dessa energia. 

B) O músculo tensor do tímpano, que está ligado ao 
estribo por meio de ligamentos, é responsável 
pelos reflexos acústicos de proteção da orelha 
média. 

C) Nesse sistema, a movimentação do martelo 
comprime o líquido perilinfático. 

D) Os ossículos não apresentam ligamentos com as 
paredes da cavidade timpânica. 

E) Esse sistema se estende como uma cadeia 
através da cavidade timpânica e tem a função de 
conectar a membrana timpânica com a janela 
ovaL 

(Questão 43 ., 

Dentre os critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde para o implante coclear, tendo como 
referência as recomendações da Academia 
Americana deAudiologia, pode-se afirmar que: 

A) deficiência auditiva neurossensorial bilateral de 
grau severo a profundo que não se beneficia do 
aparelho de amplificação sonora individual 
(AASI ), ou seja, apresenta escore superior a 50% 
em testes de reconhecimento de sentenças com 
o uso da melhor protetização bilateral possíveL 

B) não existe limite de tempo para a realização do 
implante coclear em nenhum grupo. 

C) crianças até 2 anos de idade se beneficiam tanto 
quanto as de 5 anos, dependendo do grau de 
desenvolvimento da linguagem e do tempo de 
uso do aparelho auditivo. 

D) perda neurossensorial bilateral de grau severo a 
profundo, com reabilitação fonoaudiológica 
efetiva há pelo menos 3 meses (crianças de O a 
18 meses) ou desde a realização do diagnóstico 
(crianças maiores de 18 meses). 

E) o serviço de alta complexidade realiza 
diagnóstico da perda auditiva e exames 
complementares para protetização em crianças a 
partir de 3 anos. 

~-------------------------------------\ 

\ Questão 44; 

Entre as alternativas seguintes, selecione a que 
corresponde à patologia laríngea descrita como lesão 
difusa na camada superficial da prega vocal, de 
coloração rosada, caracterizada por acúmulo de 
fluido, de modo irregular, em alguma região da porção 
membranosa ou em toda a extensão, que 
inicialmente é translúcido, passando a ser mais 
consistente e avermelhado com o tempo, mais 
comum em indivíduos que apresentam abusos 
vocais variados e tabagismo. 

A) PólipovocaL 
B) NódulovocaL 
C) Edema de Reink 
D) Granuloma 
E) Úlcera de contato 



(Questão 45 ~'------------------

André, 13 anos, é acompanhado no ambulatório de 
adolescentes. Apresenta otite média desde a infância 
e, apesar do tratamento das inflamações, evoluiu 
com audição abaixo do limiar da normalidade e curva 
timpanométrica compatível com disfunção tubária. 
Também possui rinite alérgica A avaliação 
fonoaudiológica evidenciou, respectivamente, em 
relação à fala e à ressonância, as seguintes 
alterações: 

A) omissão e rinolalia aberta. 
B) distorção e hipernasalidade. 
C) sibilamento e rinolalia aberta. 
D) ensurdecimento e hiponasalidade. 
E) omissão e hipernasalidade. 

Sobre a fenda glótica triangular do tipo I é correto 
afirmar que também é denominada: 

A) fenda médio-posterior. 
B) fenda fisiológica. 
C) fenda ãntero-posterior. 
D) fenda em toda extensão. 
E) fenda em ampulheta. 

~Questão 47 j 

A dificuldade de aprendizagem de ordem 
neurológica, caracterizada por problemas com a 
fluência correta da leitura e na habilidade de 
decodificação e soletração, que resulta do déficit no 
componente fonológico da linguagem que é 
inesperado em relação a outras habilidades 
cognitivas consideradas na faixa etária, chama-se: 

A) discalculia 
B) disortografia 
C) disgrafia 
D) dislexia 
E) disfonia 

c Questão 48 ) ' / 

Existem diversos tipos de foco de ressonância. 
Aquele onde o foco costuma estar entre o dorso da 
língua e o véu palatino, com retração posterior de 
língua, com ou sem elevação velar, é: 

A) faríngeo 
B) cul-de-sac 
C) hipemasal 
D) laringo-faríngeo 
E) alveolar 

(Questão 49 ';'------------------
' / 

Motricidade Orofacial é o campo da Fonoaudiologia 
voltado para o estudo/pesquisa, prevenção, 
avaliação, diagnóstico, desenvolvimento, habili
tação, aperfeiçoamento e reabilitação dos aspectos 
estruturais e funcionais das regiões orofacial e 
cervical. São áreas de domínio da Motricidade 
Orofacial: 

A) distúrbios da respiração, mastigação e 
deglutição, audição, fala, distúrbios 
neuro-musculares, estética facial, malformações 
craniofaciais congênitas, deformidades 
craniofaciais, malformações 
craniomandibulares. 

B) distúrbios da respiração, mastigação e deglu
tição, malformações craniofaciais congênitas, 
deformidades craniofaciais, malformações 
craniomandibulares, neonatologia, gerontologia. 

C) distúrbios da respiração, mastigação e 
deglutição, fala, distúrbios neuromusculares, 
malformações craniofaciais congênitas, voz, 
deformidades craniofaciais, malformações 
craniomandibulares, neonatologia. 

D) distúrbios da respiração, mastigação e 
deglutição, estética facial, malformações e 
deformidades craniofaciais congênitas, dis
túrbios neuromusculares, malformações crad 
niomandibulares, fala. 

E) distúrbios da respiração, mastigação e 
deglutição, audição, deformidades craniofaciais 
congênitas, neonatologia, distúrbios neuro
musculares, malformações craniomandibulares. 

Quais das patologias abaixo se relacionam 
diretamente com as disfonias organofuncionais ou 
orgânicas secundárias? 

A) Cisto, granuloma e sulco vocal. 
B) Câncer de laringe e paralisias de pregas vocais. 
C) Nódulos, pólipos e edemas. 
D) Microweb e paralisias de pregas vocais. 
E) Granuloma, cisto e sulco vocal. 



(Questão 51 -, 

Define-se que as dificuldades que as crianças com 
ECI (encefalopatia crônica na infância), resultam de 
uma lesão cerebral que interfere na motricidade, no 
que diz respeito ao controle postura!, ao equilíbrio, à 
sustentação da cabeça, assim como todos os 
movimentos nas diferentes posições, como comer e 
falar corretamente. Quais os objetivos principais da 
atuação fonoaudiológica com pacientes portadores 
deECI? 

A) Disfagia e linguagem_ 
B) Disfagia e diminuição da saliva. 
C) Locomoção e linguagem. 
D) Audiçãoefala. 
E) Disfagia e audição. 

~--------------------------------------\ 

\ Questão 52 ) 

A disfagia é um distúrbio da deglutição decorrente de 
causas neurológicas e/ou estruturais. Pode ser 
decorrente de traumas de cabeça e pescoço, de 
acidente vascular encefálico, de doenças 
neuromusculares degenerativas, de câncer de 
cabeça e pescoço, de demências e encefalopatias. A 
disfagia mais frequentemente reflete problemas 
envolvendo a cavidade oral, faringe, esôfago ou 
transição esofagogástrica. 
Dentre os riscos da disfagia, qual o mais grave 
podendo levar o paciente à óbito? 

A) Refluxo nasal, que é definido como escorrimento 
do líquido para a cavidade nasal durante a 
deglutição, decorrente de insuficiência no 
fechamento velofaríngeo. 

B) Escape oral anterior que é definido como a 
ocorrência de escorrimento do alimento ou 
líquido pelos lábios, após a captação do bolo, 
geralmente por insuficiência do vedamento 
labiaL 

C) Tosse, engasgos e voz molhada. 
D) Entrada de alimento na via aérea, resultando em 

tosse, sufocação/asfixia, problemas pulmonares 
e aspiração. Também, gerando déficits 
nutricionais, desidratação com resultado em 
perda de peso e pneumonia. 

E) A deglutição múltipla indica que ao invés de 
deglutir o bolo em uma única massa coesa, o 
paciente deglute apenas uma parte deste, 
requerendo duas ou mais deglutições para que 
ocorra o completo clareamento das vias de 
deglutição. 

Consiste em infração ética: 

A) o fonoaudiólogo deve, atendendo cliente 
simultaneamente com outro fonoaudiólogo, atuar 
em comum acordo. 

B) recorrer a outros profissionais, sempre que for 
necessário. 

C) nunca alterar conduta fonoaudiológica 
determinada por outro fonoaudiólogo, mesmo 
quando investido de função de chefia ou de 
auditoria, salvo em situação de indiscutível 
prejuízo para o cliente, devendo comunicar 
imediatamente ao fonoaudiólogo responsáveL 

D) ao elaborar prontuário de seus clientes, 
conservá-lo em arquivo próprio, evitando o 
acesso de pessoas estranhas a ele. 

E) elaborar, fornecer relatório, resultado de exame, 
parecer e laudo e medicação quando solicitado. 

(---------------------------------------...... 

\Questão 54;'------------------

Os benefícios do aleitamento materno são inúmeros. 
Além de estar sempre pronto, na temperatura certa e 
não custar nada, esse ato estimula o vínculo afetivo 
entre a mãe e o bebê e é fundamental para a saúde de 
ambos. No caso materno, a amamentação contribui 
para a recuperação do útero, diminuindo o risco de 
hemorragia e anemia após o parto, por causa da 
produção de um hormônio que também estimula a 
liberação do leite, chamado: 

A) testosterona 
B) prolactina 
C) ocitocina 
D) progesterona 
E) estrogênio 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cill--



Em relação à avaliação fonoaudiológica é 
INCORRETO afirmar: 

A) Obter a história clínica do paciente/cliente, por 
meio de coleta de dados de entrevista ou 
anamnese ou procedimento similar, tais como 
questionários impressos. 

B) A avaliação do paciente/cliente é realizada por 
meio de exame clínico e/ou pela observação de 
comportamentos relacionados à linguagem oral 
e escrita, voz, fluência da fala, articulação da fala, 
função auditiva periférica e central, função 
vestibular, sistema miofuncional orofacial e 
cervical, deglutição e seus transtornos. 

C) O exame clínico compreende entre outras ações, 
a realização de provas, testes, exames 
específicos, análises e pesquisas minuciosas, 
assim como a descrição de parâmetros e 
comportamentos, objeto da avaliação 
fonoaudiológica. 

D) Cabe ao fonoaudiólogo, analisar e interpretar os 
dados provenientes dos procedimentos de 
avaliação pelo cliente/paciente realizados e 
medicá-lo. 

E) Quando necessário, solicita e analisa provas, 
testes, pareceres e exames complementares a 
fim de estabelecer critérios de elegibilidade de 
ações fonoaudiológicas. 

(Questão 56 'r----------------
' / 

Segundo a classificação de Angle, que analisa os 
tipos de oclusão dentária, a descrição que define a 
Classe I é: 

A) a cúspide mesiovestibular do primeiro molar 
permanente superior oclui no sulco 
mesiovestibular do primeiro molar inferior. 

B) a cúspide mesiovestibular do primeiro molar 
superior oclui com a vertente distai do segundo 
pré-molar inferior. 

C) os primeiros molares inferiores, mantém relação 
com os superiores, arco inferior mais anterior em 
relação à maxila. 

D) a cúspide mesiovestibular do primeiro molar 
permanente superior está em oclusão com o 
sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior, 
porém existe desarmonia da arcada dentária. 

E) os primeiros molares inferiores, mantém relação 
com os superiores, mais anterior em relação à 
mandíbula. 

Em relação à distúrbio fonológico, a afirmativa correta 
é: 

A) A idade considerada referência é aos 8 anos, 
apresentando distorções nos sons [s] e [x]. 

B) Déficit intelectual, dificuldade geral de 
aprendizagem, desordens psiquiátricas ou 
neuromotoras podem ser consideradas causas 
do distúrbio fonológico. 

C) O desvio fonológico evolutivo é caracterizado por 
um processo mais rápido de aquisição 
fonológica. 

D) É caracterizado por alterações/erros 
(substituições e omissões) de sons consonantais 
produzidos a partir dos 4 anos. 

E) Possui etiologia conhecida, apresentando 
influências biológicas, psicossociais, ambientais 
e familiares. 

~--------------------------------------...... 

\Questão 58; 

Em relação à avaliação fonológica, assinale a 
afirmativa correta. 

A) O objetivo é avaliar a organização do sistema 
fonológico da criança possibilitando o 
estabelecimento de metas para terapia. 

B) Só se deve utilizar como situação e/ou 
instrumento de coleta o teste de nomeação de 
figuras. 

C) Testes mais elaborados de nomeação de figuras 
consideram somente alguns sons de cada 
palavra eliciada. 

D) O grau de severidade do distúrbio fonológico é 
dado pela quantidade de erros produzidos pela 
criança, dos tipos: omissão, substituição, 
distorção e acréscimo. 

E) No processo de avaliação, o avaliador não 
precisa se preocupar com as condições 
acústicas do ambiente onde será realizada a 
coleta de fala e os equipamentos (microfones e 
gravador) utilizados na coleta e na escuta (fones 
e caixas). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------em--



(Questão 59-, 

Um paciente jovem com queixa de perda auditiva 
progressiva bilateral, com sensação de plenitude 
auricular e zumbido, sem desconforto para sons 
intensos, terá como provável patologia: 

A) otite média em OD e curva audiométrica normal 
emOE. 

B) PAI R porque é uma patologia recrutante. 
C) neurinoma do acústico porque essa patologia 

tem como característica a ausência do 
recrutamento e perda unilateraL 

D) doença de Menieré porque é bilateraL 
E) otosclerose devido à idade do paciente, 

características e perda progressiva. 

No atendimento à um trabalhador de indústria, o 
fonoaudiólogo identificou a presença de uma rolha de 
cera no meato acústico. Qual seria sua postura em 
relação ao paciente? 

A) Encaminhar o paciente ao otorrinolaringologista 
para retirada da rolha de cera e posteriormente 
realização do exame audiométrico. 

B) Orientação do paciente para uso de gotas que 
amolecem a cera, visando facilitar o 
procedimento de retirada de cerúmen pelo 
otorrinolaringologista. 

C) Orientação ao paciente com relação às possíveis 
complicações da lavagem_ 

D) Orientação ao paciente quanto à necessidade de 
procedimentos de higiene do interior do meato 
acústico. 

E) Orientação ao paciente para adoção de exames 
preventivos em seus descendentes devido ao 
caráter hereditário da rolha. 
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