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Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50
0 questões objetivas
o
sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA
RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS:Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e,
e em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO
CA
DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA,
RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve
e ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA,
CARTÃO
para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões
ões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão,
ques
mesmo que uma das respostas esteja
correta;; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.
CARTÃO
Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA,
ÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕESe o CARTÃOCART
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
assinatura
O tempo de duração para esta prova é de 4 (quatro) horas.
Por motivos
vos de segurança, você somente poderá ausentar-se
ausentar
da sala de prova
depois de 2h (duas horas) do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoCartão
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

_________________________________________________
____________________________________________________________
Assinatura

___________________________________________________
____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
f
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto, a seguir, para responder às questõesde01a 04.
o que dizem seus OLHOS
Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças
que você pode estar propenso a ter
Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao
poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no
poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição
da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua
afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos
primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e prédiagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado.
Trata-se da iridologia.
(...)
(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani)

QUESTÃO 01_______________________________________________________________________
Afirma-se CORRETAMENTE sobre o título do texto o que dizem seus OLHOS, que
a)
b)
c)
d)

a palavra olhos, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto.
no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores.
há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente.
são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado,funções que não lhes são próprias,
habitualmente.
e) os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.
Responder às questões 02 e 03, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os
olhos são a janela para o nosso corpo”.
QUESTÃO 02_______________________________________________________________________
A palavra janela é usada como metáfora para sugerir que

a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós.
b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.
c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem.
d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar.
e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.
QUESTÃO 03_______________________________________________________________________
As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto
a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia.
b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.
c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar.
d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos.
e) às verdades sobre a mente e o corpo.
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QUESTÃO 04_______________________________________________________________________
Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência
milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior, é correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

a palavra que retoma ciência milenar e utiliza é um verbo intransitivo.
a palavra quetem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo.
a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual.
a palavra que introduz uma oração substantiva.
a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento
verbal.

TEXTO II (Para as questões de05a10).
(...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica
atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids,
pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola.
A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadaas que já estiverem
bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o
mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o
nascimento de bebês com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de
vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa
única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na
gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente
variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas
na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no
bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada
pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é
uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso
de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras
infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia
pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas
atrasá-lo. (...).
(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68)

QUESTÃO 05_______________________________________________________________________
Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto,
a) do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês
que o contraem, invariavelmente.
b) a microcefalia resulta, unicamente, do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional, por zica
vírus.
c) as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.
d) o mosquito aedes aegypti é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só,
não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.
e) o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à
morte prematuramente, sem dúvida.
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QUESTÃO 06_______________________________________________________________________
Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: A mortalidade do zica vírus é pequena,
ocorre
a)
b)
c)
d)
e)

um paralelismo sintático.
uma ambiguidade.
um paralelismo semântico.
uma retomada indevida de elementos de referência.
uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.

QUESTÃO 07_______________________________________________________________________
Marque a opção que contém uma informação incorreta quanto aos aspectos gramaticais apresentados,
relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.
a) Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves.
(Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável).
b) ...não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de
microcefalia,... (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a fora).
c) ... posição que já foi ocupada no passado pela aids, ... (Verbo na voz passiva – tem como
sujeitoposição).
d) ...não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de
microcefalia,... (Verbo transitivo direto, quanto à predicação).
e) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? (Verbo que compõe
uma estrutura com oração sem sujeito).
QUESTÃO 08_______________________________________________________________________
A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito
é
a) ...não existem evidências irrefutáveis...
b) ...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente...
c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na
pele,...
d) Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis.
e) ...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação.
QUESTÃO 09_______________________________________________________________________
Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que NÃO retoma, textualmente, a expressão
zica vírus é
a)
b)
c)
d)
e)

Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas...
Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite?
...o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite?
...mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto.
A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o nascimento...
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QUESTÃO 10_______________________________________________________________________
A opção que apresenta uma afirmação INCORRETA, do ponto de vista morfossintático ou semântico é
a) Tanto a infecção pelo zicaquanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As
palavras marcadas estabelecem relação de comparação).
b) ... principalmente a microcefalia, ... . (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do
radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).
c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na
pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo
verbo principal).
d) Ele só mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves.
(A palavra marcada sugere ideia de restrição).
e) ...como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra
destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por conforme).
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11_______________________________________________________________________
No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens
abaixo:
I-

A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma
complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
III - O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da
seguridade social.
Assinale a alternativa CORRETA.

a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 12_______________________________________________________________________
De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde, EXCETO,
a) a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.
b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
c) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua comercialização.
d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
e) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
QUESTÃO 13_______________________________________________________________________
Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local
até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das
políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a
iniciativa privada.
( ) O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços
nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
( ) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada,
de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional,
estadual e nacional.
( ) O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde.
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( ) Não compete à Comissão IntergestoresBipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do
planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual enacional.
A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a:
a) F – V – F – V – F.
b) F – F – F – V – F.
c) F – F – V – F – V.
d) F – V – V – F – F.
e) F – F – V – F – F.
QUESTÃO 14_______________________________________________________________________
Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por
Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde:
1. Promoção da saúde.
2. Proteção específica.
3. Diagnóstico e tratamento precoce.
4. Limitação do dano.
5. Reabilitação.
(
(
(
(
(

) Terapia ocupacional.
) Tratamento cirúrgico.
) Exame de rastreamento.
)Quimioprofilaxia.
) Alimentação e nutrição adequadas.

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a:
a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
QUESTÃO 15_______________________________________________________________________
Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de
notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em
todo o território nacional, assinale a alternativa CORRETA.
a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou
responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
b) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de
residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória.
d) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo
serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas
desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
e) São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite,
leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio.
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QUESTÃO 16_______________________________________________________________________
Leia os trechos abaixo:
I - Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições
crônicas não transmissíveis.
II - Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde
(incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços
direta ou indiretamente relacionados à saúde.
Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da:
a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador.
b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária.
c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária.
d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde.
e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.
QUESTÃO 17_______________________________________________________________________
No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de
2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era
de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de
2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes),
multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde?
a) Taxa de incidência de diabetes.
b) Taxa de prevalência de diabetes.
c) Mortalidade geral por diabetes.
d) Taxa de ataque do diabetes.
e) Taxa de letalidade por diabetes.
QUESTÃO 18_______________________________________________________________________
Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta,
processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o
planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e
implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é CORRETO afirmar:
a) informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados.
b) fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério.
c) consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em
âmbito hospitalar.
d) registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde.
e) permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS.
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QUESTÃO 19_______________________________________________________________________
São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, EXCETO,
a) Alimentação saudável.
b) Prática corporal e atividade física.
c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
d) Imunização anual de idosos contra a influenza.
e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.
QUESTÃO 20_______________________________________________________________________
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:
I - A Conferência de Saúde reunir-se-á 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.
II - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
III - O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

_

Leia as informações abaixo e marque a questão INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

A medição da audição periférica é realizada através da Audiometria Tonal.
Usa-se a emissão das sílabas "pá-pá-pá" para o Limiar de Detectabilidade da Voz (LDV).
Informações objetivas sobre estruturas pré-neurais podem ser obtidas nas Emissões Otoacústicas.
Pesquisa do reflexo estapédio:faz-se o teste de função tubária em suspeita de lesão retrococlear.
Estratégia na detecção precoce de alterações auditivas:realização da Triagem Auditiva Neonatal

QUESTÃO 22

_

Assinale a alternativa INCORRETA referente às aplicações clinicas das Emissões Otoacústicas(EOA):
a)
b)
c)
d)
e)

Triagem Auditiva Neonatal.
Monitoramento da audição à exposição a agentes ototóxicos.
Avaliação do grau do coma e no diagnóstico de morte encefálica .
Avaliação pediátrica.
Monitoramento da audição na exposição ao ruído.

QUESTÃO 23

_

Por meio das análises dos tempos de latência das ondas que compõem o Potencial Evocado Auditivo
de Tronco Encefálico (PEATE), é possível predizer o tipo de perda auditiva.Assim, marque a opção
correta que mais se ajusta ao tipo de perda auditiva, de acordo com as informações dadas: intensidade
de 80dBnNA; atraso nas latências absolutas das ondas I, III, V; interpicos I-III, III-V e I-V normais. É
SUGESTIVO com o tipo de perda auditiva:
a)
b)
c)
d)
e)

Condutiva.
Neurossensorial Coclear.
Neurossensorial Retrococlear.
Neurossensorial de grau Leve e Moderado.
Neurossensorial de grau Moderado a Profundo.

QUESTÃO 24

_

Marque a alternativa CORRETA,segundo Pereira(2011), quanto à Classificação dos Tipos de
Desordem do Processamento Auditivo Central (DPAC):
a)
b)
c)
d)
e)

Decodificação;Organização;Codificação; Déficit gnósico Não-Verbal.
Decodificação; Organização;Déficit gnósico acústico;Déficit gnósico sequencial.
Decodificação;Codificação;Déficit gnósico acústico;Déficit gnósico auditivo.
Codificação; Déficit gnósico auditivo;Déficit gnósico Não-Verbal.
Codificação;Organização;Déficit gnósico auditivo; Déficit gnósico sequencial.
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QUESTÃO 25

_

Assinale com V (verdadeira) e F (falsa) as alternativas sobre Videofluoroscopia e Videoendoscopia da
Deglutição(VED).
()
()
()
()
()

Na Videofluoroscopia avalia-se a biomecânica da deglutição qualitativo e quantitativamente.
Durante a Videofluoroscopia é possível testar manobras terapêuticas.
Na Videofluoroscopia é possível se avaliar a sensibilidade da região faringolaríngea.
A VED permite ver características morfológicas da região faringolaríngea e avalia a fase faríngea
Somente a VED fornece informações quanto à mobilidade e à sensibilidade das pregas vocais.

Marque a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V – F – V – F – V.
V – V – F – V – V.
F – V – F – F – F.
V – F – V – V – F.
F – F – F – V – V.

QUESTÃO 26

_

Leia as proposições abaixo quanto ao controle neural da deglutição:
1- A organização do Sistema Nervoso para o ato de deglutição envolve a porção cortical ascendente e
descendente, o córtex medular e as vias periféricas.
2- Responsáveis pelo controle eferente das fases oral e faríngea:nervos cranianos V,VII,IX,X e XII.
3- Os nervos cranianos V,VII,IX e X, conduzem informação aferente sobre gustação e sensibilidade
geral associados à deglutição.
4- A inervação parassimpática do esôfago é toda provida pelo nervo vago.
Marque a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3 e 4.
Apenas 1 , 2 e 3.
Apenas 2 e 4.
Apenas 3, 4.
Apenas 1, 3 e 4.

QUESTÃO 27

_

A válvula de fala é um recurso terapêutico e está contraindicada nos casos de:
I)
II)
III)
IV)

Impossibilidade de deflação do cuff.
Em casos de secreção abundante.
Ventilação Mecânica.
Uso de Traqueostomia.

Marque a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I e II.
III e IV.
II, III e IV.
I e IV.
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QUESTÃO 28

_

É significativa a incidência de disfagia orofaríngea pós-AVC (Acidente Vascular Cerebral), assim leia os
itens abaixo e marque a alternativa CORRETA.
1) No AVC cujo o comprometimento envolve o sistema piramidal, o sujeito poderá apresentar um
quadro disfágicopseudobulbar característico da síndrome do neurônio motor superior.
2) A região infratentorial, quando comprometida, poderá evoluir com significativas alterações
noprocesso de deglutição.
3) Associado à lesão cerebelar, o sujeito pode evoluir com quadro:disartrofoniaatáxica e/ou disfagia.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o 1.
Apenas o 2.
Apenas o 3.
Apenas o 2 e 3.
Todos corretos.

QUESTÃO 29

_

Existem na literatura algumas técnicas/abordagens terapêuticas fonoaudiológicas para a Disfagia que
são utilizados nos recém-nascidos (RN) de risco e nos RN pré-termo, tais como as apresentadas
abaixo, EXCETO,
a) estimulação tátil e gustativa utilizada na região peri e intraoral com dedo enluvado.
b) adequação do ritmo e pausas para coordenação de sucção-deglutição-respiração eficientes.
c) adequação de bicos com formatos e tamanho diversos e luz do furo de acordo com o caso e
adaptação desses utensílios conforme a necessidade .
d) adequação de postura na alimentação buscando alinhamento de tronco e cabeça com o RN em
hiperextensão corporal e da cabeça.
e) a indução dos automatismos orais ausentes/incompletos/inconsistentes por tapping, massagens,
estímulos gustativos de acordo com o reflexo que se deseja eliciar.

QUESTÃO 30

_

São cuidados que devem ser indicados e orientados pelo Fonoaudiólogo na reabilitação dos distúrbios
da deglutição em idosos:
1- Higiene oral; Administração da dieta;Volume e Consistência dos alimentos.
2- Alimentação prazerosa;Atenção na hora da alimentação;Motivação.
3- Observação e adaptação das próteses dentárias; Postura para alimentação.
Analise as proposições e marque a questão CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o 1.
Apenas o 2.
Apenas o 1 e 3.
Apenas o 2 e 3.
1, 2 e 3.
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QUESTÃO 31

_

Marque o itemINCORRETOpara as informações referentes ao Câncer de Cabeça e Pescoço.
a) A principal característica vocal após a Laringectomia Parcial Vertical(LPV) é a rugosidade devido à
alteração da fonte vibratória.
b) Na terapia fonoaudiológica da LPV não se indicam técnicas do método de sons facilitadores,de
competência glótica e método de fala.
c) Voz rouca, tensa e soprosa pode ser observada nos casos de Hemilaringectomia.
d) A LaringectomiaFrontolateral ampliada produz impacto nas funções fonatória e esficteriana.
e) A laringe eletrônica pode ser utilizada no pós-operatório imediato.

QUESTÃO 32

_

As alternativas abaixo informam corretamente o modo de execução das técnicas fonoaudiológicas para
a Disfagia, EXCETO,
a)
b)
c)
d)
e)

supersupraglótica: inspirar, prender a respiração com força,deglutir e tossir.
cabeça para trás: levar o queixo para cima durante a deglutição.
masako: sem alimento,deglutir com 1/4 da língua presa entre os dentes.
rotação de cabeça: realizar a rotação de cabeça para o lado mais forte.
deglutição com esforço: deglutir com força,empurrar e comprimir todos os músculos da boca e
garganta.

QUESTÃO 33

_

Informe se é Verdadeiro (V) ou Falso (F) os itens abaixo e assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA para as técnicas fonoaudiológicas apresentadas com seus respectivos efeitos
fisiológicos na Disfagia Orofaríngea Neurogênica em Adulto:
( ) Estimulação intraoral com diferentes temperaturas,sabores e texturas:reduz resposta motora em
casos exacerbados; aumenta resposta a estímulos sensoriais na hipossensibilidade.
( ) Masako:aumenta a pressão e a duração do contato da base da língua com a parede posterior da
faringe; melhora a contração da musculatura dos constritores superiores da faringe.
( ) Deglutições múltiplas:realiza a limpeza dos resíduos.
( ) Mendelson:aumenta e prolonga a excursão hiolaríngea;fortalece músculos responsáveis pela
elevação laríngea; reduz estase em seios piriformes e em transição faringoesofágica; melhora
coordenação dos eventos faríngeos.
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – V – V.
F – F – V – V.
V – V-F – F.
V – F – V – F.
F – F – V – F.
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QUESTÃO 34

_

Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Uma das alterações que mais se solicita a presença do fonoaudiólogo à beira do leito é a disfagia,
principalmente em Unidade de Terapia Semi-intensiva ou Intensiva(UTI), em caráter emergencial.
b) São alguns objetivos da intervenção do fonoaudiólogo na UTI:controlar o risco de
broncoaspiração.favorecer a reintrodução da alimentação por via oral;reduzir o tempo de
permanência em unidade hospitalar.
c) Na Saúde Materno-Infantil a atuação fonoaudiológica em alojamento conjunto(AC) pressupõe o
trabalho com puérperas e recém-nascidos em bom estado geral aptos a realizarem de forma
integrada o aleitamento materno.
d) O trabalho fonoaudiológico no AC tem como objetivo somente intervir nos aspectos alimentares.
e) O AC estreita laços afetivos entre as puérperas e seus bebês,promove o aprendizado dos cuidados
com o recém-nascido e favorece o aleitamento em demanda livre.

QUESTÃO 35

_

Sobre a Fonoaudiologia no âmbito das Políticas Públicas de Saúde:
III-

A presença do Fonoaudiólogo é obrigatória no Método Mãe Canguru e no Banco de Leite Humano.
Na Política Nacional de Saúde Auditiva são atribuições do Fonoaudiólogo na atenção básica:
promoção da saúde auditiva;desenvolvimento de ações informativas e educativas;seleção e
fornecimento das próteses auditivas.
III- Os Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso prevê a atuação do Fonoaudiólogo na
equipe de internação hospitalar e no ambulatório, porém não o faz na equipe do Hospital-dia e no
atendimento domiciliar.
IV- A participação do Fonoaudiólogo é prevista no Centro de Atenção Psicossocial Infantil e
Adolescente(CAPS i),porém, nas outras modalidades do CAPS, a participação pode ser
incorporada.
Marque a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I e III.
I e IV.
II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 36

_

Marque a alternativa CORRETAde acordo com informação da doença:
É uma enfermidade do Neurônio motor sendo caracterizada pela degeneração dos neurônios presentes
no corno anterior da medula,tronco encefálico e córtex motor.O quadro clínico é caracterizado por
atrofia muscular,hipotonia,hiperreflexia e fasciculação com sensibilidade normal. Não apresenta
comprometimento sensitivo,autonômico e visual.Apresenta disfagia e disartrofonia.
a)
b)
c)
d)
e)

Miastenia Gravis.
Sindrome de Guilain-Barré.
Esclerose Lateral Amiotrófica.
Síndrome de Eaton-Lambert.
Esclerose Múltipla.
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QUESTÃO 37

_

Marque CORRETAMENTEa classificação da Disartrofonia relacionando o tipo de doença e a topografia
da lesão no Sistema Nervoso:
a)
b)
c)
d)
e)

Disartrofonia Flácida - Sindrome de Guillain-Barré - Neurônio Motor Inferior.
Disartrofonia Hipocinética - Doença de Huntington - Neurônio Motor Superior.
Disartrofonia Hipercinética - Esclerose Múltipla - Cerebelo e ou vias associadas.
DisartrofoniaEspástica - Miastenia Grave - Cerebelo e Neurônio motor inferior.
DisartrofoniaAtáxica - Esclerose lateral Amiotrófica - Gânglios da base.

QUESTÃO 38

_

Complete CORRETAMENTEa afirmação abaixo:
Paciente apresenta qualidade vocal alterada, caracterizada por tipo de voz hipofônica, monótona,
soprosa e trêmula com grau de alteração vocal relacionado ao estágio evolutivo de sua doença.
Apresenta incoordenaçãopneumofônica e fonodeglutitória, projeção vocal insuficiente, articulação
imprecisa, inteligibilidade de fala prejudicada,insuficiência prosódica,tempo máximo de fonação
reduzido, hipofunção do mecanismo fonatório, loudnessreduzidaepitchagudo.Esses são os achados
mais frequentes observados na avaliação vocal perceptivo-auditiva da voz de paciente com:
a)
b)
c)
d)
e)

Esclerose Lateral Amiotrófica.
Esclerose Múltipla.
Doença de Parkinson.
Coréia de Huntington.
Paralisia Pseudo Bulbar.

QUESTÃO 39

_

Uma lesão ocorrida no nervo Vago(X par craniano)pode incluir as seguintes alterações:
a)
b)
c)
d)
e)

Desvios posturais de cabeça; Zumbido; Vertigem.
Paralisia da língua; Fasciculação muscular da face.
Neuralgia do trigêmio;paralisia dos músculos ipsilaterais da úvula.
Desgeusia; Fraqueza geral do nervo palatino;dificuldade mastigatória.
Paralisia do véu;Disfagia;Disfonia.
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QUESTÃO 40

_

Relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna de acordo com a classificação das categorias de abordagens
usuais no tratamento fonoaudiológico das disfonia com suas principais técnicas segundo Behlau(2006):
(1) Método Corporal
(2) Método Auditivo
(3) Método de sons Facilitadores
(4) Método de Fala
(5) Método de competência glótica
()
( )
()
( )
( )

Técnica de mudança de cabeça com sonorização
Técnica de deslocamento de frequência
Técnica de som basal
Técnica de controle de intensidade
Técnica de escalas musicais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

2, 3, 5, 4, 1.
4, 5, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5.
3, 1, 2, 5, 4.
5,4, 1, 2, 3.

QUESTÃO 41

_

Marque a alternativa INCORRETAsobre Comunicação Suplementar e Alternativa(CSA):
a) Os símbolos gráficos do PCS(Picture Communication Symbols) são pictográficos.
b) Os sistemas de comunicação gráficos BLISS(Blissymbols) e PCS são sistemas organizados por
ordem semântica;e o PIC(PictogramIdeogramCommunication) por ordem sintática.
c) As pranchas de comunicação são superfícies físicas em que são dispostos os sinais gráficos.
d) O comprometimento motor não pode tornar-se um impedimento para a comunicação.
e) O objetivo do PECS(Picture Exchange Communication System) é incentivar a comunicação
espontânea, a partir do uso de reforçadores potenciais com imagens e trocas físicas.

QUESTÃO 42

_

Paciente
masculino,8
anos
de
idade
apresenta:inteligência
normal,déficit
na
decodificação fonológica,dificuldade na habilidade de decodificação de leitura,alteração em funções de
metalinguagem,leitura e escrita muitas vezes incompreensíveis,alteração no processamento auditivo.O
paciente apresenta manifestações de:
a)
b)
c)
d)
e)

Disgrafia.
Disortografia.
Dislexia.
Distúrbio Específico de Linguagem.
Distúrbio Fonológico.
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QUESTÃO 43

_

Paciente com Afasia apresenta a seguinte alteração na emissão oral: troca cavalo por "cajalo" ou
"vacalo".Essa alteração é exemplo de:
a)
b)
c)
d)
e)

Parafasia fonética.
Parafasia fonêmica.
Parafasiamorfêmica.
Parafasia verbal.
Parafasia semântica.

QUESTÃO 44

_

Leia as informações:Emissão oral fluente com parafasias semânticas, anomias e circunlóquios. Déficits
severos ou moderados de compreensão.Boa prova de repetição, mas sem compreender o que se
repete.Leitura em voz alta praticamente normal ou com algumas parafasias, porém sem a
compreensão.Ditado com melhor desempenho do que na cópia.Escrita espontânea com paragrafias.
Compreensão da escrita alterada.De acordo com Ortiz(2005), o tipo de Afasia com as características
citadas é:
a)
b)
c)
d)
e)

Afasia de Broca.
Afasia de Wernicke.
Afasia Anômica.
Afasia Transcortical Motora.
Afasia Transcortical Sensorial.

QUESTÃO 45

_

Apresenta-se abaixo alguns objetivos da intervenção fonoaudiológica para uma criança com Transtorno
do Espectro Autista (TEA) e sem comunicação verbal.Os objetivos mais compatíveis são, EXCETO,
a)
b)
c)
d)
e)

estimular contato interpessoal.
facilitar as funções comunicativas intencionais e convencionais.
ampliar as iniciativas de comunicação.
proporcionar condutas imitativas visíveis e não visíveis ao próprio corpo.
promover linguagem não literal.

QUESTÃO 46

_

A dificuldade ou ausência de controle da Sialorreia em uma criança com Paralisia Cerebral se deve a
alguns aspectos, informe se Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as proposições abaixo:
(
(
(
(
(

)Postura inadequada de órgãos fonoarticulatórios.
)Inabilidade motora.
)Alteração do tônus.
)Dificuldade de coordenação entre a sucção e a deglutição da saliva.
)Alteração de sensibilidade oral.

A sequência está CORRETAem:
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – V – V – V.
V – V – F – V – V.
F – V – F – V – F.
V – F – V – V – V.
F – F – F – V – V.
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QUESTÃO 47

_

Marque a alternativa CORRETAreferente ao Sistema Estomatognático:
a)
b)
c)
d)
e)

São músculos responsáveis pela mobilidade do palato mole:Vertical e Tensor do véu palatino.
A faringe é região anatômica comum às funções digestiva e respiratória.
São músculos elevadores da mandíbula: Masseter, Temporal e Pterigóideo Lateral.
São músculos intrínsecos da língua:Hiologlosso,Palatoglosso,Estiloglosso e Genioglosso.
Os músculos do palato mole não participam das funções de fonação e mastigação.

QUESTÃO 48

_

Paciente 32 anos de idade apresentou fratura mandibular,o qual lesou o nervo hipoglosso(XII par
craniano), resultando em paralisia e atrofia unilateral de língua.Assim:
a) A língua desvia-se para o lado paralisado durante a protrusão devido à ação do músculo genioglosso
íntegro do outro lado.
b) A língua desvia-se para o lado não-paralisado durante a protrusão devido à ação do músculo
palatoglosso íntegro do outro lado.
c) A língua desvia-se para o lado não-paralisado durante a protrusão.
d) A língua tende a cair em protrusão devido à ação do músculo palatoglosso.
e) A língua cai em protrusão.

QUESTÃO 49

_

Assinale a alternativa que NÃO corresponde às sequelas fonoaudiológicas decorrentes da ressecção
posterior de língua:
a) Prejuízo na articulação dos fonemas linguopalatais.
b) Prejuízo na articulação dos fonemas velares.
c) Prejuízo na articulação da vogal /u/ pela dificuldade do contato do dorso da língua remanescente no
palato.
d) Prejuízo na articulação de todas vogais e consoantes, comprometendo a inteligibilidade de fala.
e) Apresenta estase na orofaringe e risco de aspiração após a deglutição.

QUESTÃO 50

_

De acordo com a 4ª edição do Código de Ética da Fonoaudiologia constitui infração ética:
a) Não manter o sigilo ao cumprimento de determinação judicial,sobre informações e fatos de que tenha
conhecimento em decorrência da atuação com o cliente .
b) Negligenciar na orientação de seus colaboradores,alunos,estagiários e residentes quanto ao sigilo
profissional.
c) Escusar-se de realizar procedimentos fonoaudiológicos para pessoas que tenham sido periciadas
pelo próprio profissional.
d) Divulgar seus serviços nas redes sociais.
e) Compartilhar informações e retransmitir mensagens,com cautela,mesmo em grupos de discussão
restritos.
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