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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo
concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 4 (quatro) alternativas identificadas com as letras A, B, C e D sendo apenas 1
(uma) correta.
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você foi
inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja
realizada a substituição.
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao
fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e no CADERNO DE QUESTÕES.
6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta
preta ou azul.
7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer
outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova
(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu CADERNO DE QUESTÕES, ao
fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o CADERNO DE QUESTÕES somente faltando 01 (uma) hora para o tempo previsto
do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas.
11. Será eliminado do processo seletivo público e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou
a FOLHA DE RESPOSTAS.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 10
O salto da terapia genética
Saudamos o fato de a ciência avançar rapidamente para aplicar técnicas que impeçam a transmissão de doenças hereditárias
Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto
à prática clínica. Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau
prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais para eliminar ou modificar os genes
envolvidos em outras patologias e tipos de câncer, entre eles o de pulmão.
Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia nenhuma
maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais. A morte de vários pacientes retardou a investigação
e as expectativas criadas. O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — em 2013 — de uma nova técnica de edição
genética, chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos
muito mais baixos do que as técnicas anteriores. Seu desenvolvimento foi vertiginoso. Depois de demonstrar eficácia em animais,
os primeiros testes em humanos foram autorizados em 2016.
Devemos saudar o fato de a ciência avançar rapidamente para poder aplicar essa técnica de maneira segura em patologias
que hoje não têm tratamento ou para evitar a transmissão de doenças hereditárias. Mas também devemos abrir um debate sobre
como isso deve ser aplicado. O mesmo procedimento útil para curar pode servir para outros propósitos, como a modificação de
determinadas características da pessoa. Ainda estamos longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois
existem muitos genes e muitas interações entre eles. Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir
a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles
que eventualmente puderem pagar por eles.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006_309077.html

QUESTÃO 01
Na frase “[...] exigir a máxima transparência nos resultados
e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para
todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem
pagar por eles. ”, as palavras destacadas obedecem
sucessivamente a quais regras de acentuação?

QUESTÃO 03
A oração “Seu desenvolvimento foi vertiginoso”, manteria
seu sentido preservado e não afetaria a compreensão do texto
caso houvesse substituição da palavra destacada por:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação

dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos
proparoxítonos.
(B) Acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos
vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos
proparoxítonos.
(C) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação
dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos
paroxítonos.
(D) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação
dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos
vocábulos paroxítonos.

Perigoso
Atordoante
Apressurado
Tardio

QUESTÃO 04
Depreende-se, a partir da leitura do texto, que:
(A) Com os avanços da terapia genética, o câncer de pulmão

será a doença hereditária que mais terá possibilidades de
cura.
(B) Testes em animais contribuíram para o desenvolvimento
da terapia genética.
(C) A terapia genética é um procedimento que permite
apenas a cura e a não transmissão de doenças
hereditárias.
(D) O ápice do conhecimento científico na área da saúde foi
atingido com o desenvolvimento da terapia genética.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em que os termos destacados remetem
a uma possibilidade.
(A) “Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia

QUESTÃO 05
O texto “O salto da terapia genética” trata-se de um texto:

genética está em condições de cumprir suas promessas
e dar o salto à prática clínica.”
(B) “Os primeiros experimentos tiveram de ser
abandonados por causa dos efeitos adversos.”
(C) “Ainda estamos longe de ter os conhecimentos
necessários para tornar isso possível, pois existem
muitos genes e muitas interações entre eles.”
(D) “Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação
desses avanços, exigir a máxima transparência nos
resultados e garantir que esses tratamentos estejam
disponíveis para todos e não apenas para aqueles que
eventualmente puderem pagar por eles.”

(A) Argumentativo, porque explica e defende uma ideia, a

fim de levar o leitor a crer no que está escrito.
(B) Descritivo, pois descreve ao mesmo tempo em que

caracteriza um fato.
(C) Narrativo, uma vez que conta um fato real e situa o leitor

quanto a tempo e espaço.
(D) Não se aplica a nenhuma das alternativas anteriores,

uma vez que se trata de um texto informativo.
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QUESTÃO 06
A partir da leitura do trecho: “Em agosto foi aprovado nos
EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de
leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os
resultados das primeiras terapias experimentais [...]”,
considerando os critérios para o emprego da vírgula, pode-se
afirmar que:

QUESTÃO 10
No título do texto, pode-se verificar a utilização de uma
figura de linguagem chamada:
(A)
(B)
(C)
(D)

Metáfora
Apóstrofe
Prosopopeia
Perífrase

(A) O termo “nos EUA” deveria, obrigatoriamente, estar

entre vírgulas por se tratar de um aposto.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(B) Deveria ocorrer após o termo “em 2018”, para separar

orações justapostas.
(C) O termo “em 2018” deveria, obrigatoriamente, estar
entre vírgulas por se tratar de um adjunto adverbial
breve.
(D) Após o termo “em agosto”, é facultativo, por se tratar de
um adjunto adverbial breve.

QUESTÃO 11
Narciso Freitas, precisa demonstrar para um grupo de pessoas
as ferramentas contidas no Microsoft Word 2010. Para isso,
necessitará utilizar um texto falso em seu idioma. Qual
comando precisará escrever na folha do programa e em
seguida apertar a tecla Enter?

QUESTÃO 07
Em “[...] a terapia genética está em condições de cumprir suas
promessas e dar o salto à prática clínica”, no que se refere à
transitividade verbal pode-se dizer que:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) O verbo dar é transitivo indireto, por isso não exige

apenas um complemento com preposição.

QUESTÃO 12
A Funcionária Rita de Souza precisa marcar a opção “ícones
Médios” na tela do Windows Explorer do Windows 7.
Observando a figura abaixo, em qual desses menus ela
encontrará a opção.

(B) O verbo dar é bitransitivo, por isso exige dois

complementos: um direto e outro indireto regido por
preposição.
(C) O verbo dar é transitivo direto, por isso é regido por um
complemento sem preposição.
(D) O verbo dar é transitivo indireto, por isso é regido por
um complemento sem preposição.

QUESTÃO 08
Em: “Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados
por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia
nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e
substituí-los por outros normais.”, a conjunção destacada
indica que entre as orações há uma relação:
(A)
(B)
(C)
(D)

=text()
=rand()
=lorem()
=paragraph()

(A)
(B)
(C)
(D)

Causal
Condicional
Concessiva
Consecutiva

1
2
3
4

QUESTÃO 13
Após descrever os gastos feitos com um lanche, no Microsoft
Excel 2010 conforme a imagem abaixo, o usuário marcou a
célula B7 e pressionou ALT + =. Qual será o resultado?

QUESTÃO 09
“O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta —
em 2013 — de uma nova técnica de edição genética,
chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes
ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos
muito mais baixos do que as técnicas anteriores”. Analisando
sintaticamente
os
termos
em
destaque,
estes,
respectivamente, podem ser considerados como:
(A) Adjunto adverbial; aposto; e complemento nominal.
(B) Adjunto adnominal; aposto; e adjunto adnominal.
(C) Ajunto adverbial; adjunto adnominal; e adjunto

adverbial.

(A)
(B)
(C)
(D)

(D) Complemento nominal; adjunto adverbial; e adjunto

adnominal.
2
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QUESTÃO 14
Joãozinho possui um arquivo feito no Microsoft PowerPoint
2010, contendo 25 slides e precisou alterar o slide 20. Quais
teclas de atalho ele utilizará para visualizar a apresentação de
slides a partir do slide selecionado.

QUESTÃO 18
A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu a origem
dos recursos para financiamento do Sistema Único de
Saúde, sendo estes:
(A) recursos do orçamento da seguridade social, da União,

(A)
(B)
(C)
(D)

SHIFT+ F4
SHIFT+ F5
CTRL+F4
SHIFIT+F6

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além
de outras fontes.
(B) recursos do orçamento da seguridade social, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
somente.
(C) recursos do orçamento da seguridade social da União e
do Fundo de participações dos Municípios.
(D) recursos do orçamento da União, distribuídos,
igualitariamente, entre os Estados, Distrito Federal e
Municípios.

QUESTÃO 15
O Usuário necessita entrar no seguinte endereço eletrônico:
https://www.uol.com.br, o mesmo abre o navegador Internet
Explorer Versão 11. Na barra de endereço, digita apenas o
nome do site (UOL) e, em seguida, aperta as teclas
CTRL+ENTER. O resultado será?

QUESTÃO 19
De acordo com o art. 3, §2 da Lei n. 8.142/90, os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados à cobertura de
ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal, são rateados da
seguinte forma:

(A) Redirecionado para o buscador configurado no
navegador.
(B) Abrirá uma página informando que o Internet Explorer
não pode exibir a página.
(C) O Carregamento da página principal do site digitado.
(D) Nenhuma ação, pois não reconhece como comando
válido.

(A) pelo menos setenta e cinco por cento aos Municípios,

afetando-se o restante aos Estados.
(B) pelo menos oitenta por cento aos Estados, afetando-se o

LEGISLAÇÃO

restante aos Municípios.
(C) pelo menos setenta por cento aos Municípios, afetando-

se o restante aos Estados.

QUESTÃO 16
De acordo com o caput do art. 3ª da Lei n. 8.142/90, os
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), alocados com
destinação de cobertura de ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal,
são repassados a estes:

(D) cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por

cento aos Estados.

QUESTÃO 20
A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu
responsabilidade para a União quanto a aplicação de recursos
mínimos na área da saúde, fixando esse percentual em _____.

(A) de forma regular e automática, de acordo com critérios

do art. 35 da Lei n. 8.080/90.

(A) 15% da receita corrente bruta do respectivo exercício

(B) de forma sistêmica e automática, de acordo com

financeiro.

critérios do regimento interno do Fundo Nacional de
Saúde.
(C) de forma sistêmica e mediante requerimento, de acordo
com os critérios do regimento interno do Fundo
Nacional de Saúde.
(D) de forma regular e mediante requerimento, de acordo
com os critérios do art. 35 da Lei n.8080/90.

(B) 20% da receita corrente bruta do exercício financeiro

anterior.
(C) 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício

financeiro.
(D) 20% da receita corrente líquida do respectivo exercício

financeiro.

QUESTÃO 21
A Constituição Federal, no art. 198, ao dispor sobre as ações
e serviços de saúde, estabelece que elas integram:

QUESTÃO 17
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Sistema Único
de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas.

(A) uma rede organizada e hierarquizada, com conselhos

reguladores.
(B) uma rede regionalizada e sem hierarquia, constituindo

(A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
(B) Conferência de Saúde, Conselho de Saúde e Conselho

um sistema único.
(C) uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo

Médico.

um sistema único.

(C) Conferência de Saúde e Conselho Médico
(D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de

(D) uma rede nacional e hierarquizada, constituindo

sistemas múltiplos.

Secretários de Saúde.
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QUESTÃO 22
A Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) estabelece condições das quais as Lavanderias de
estabelecimentos de saúde devem ser dotadas, dentre as
quais:

QUESTÃO 25
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Conselho de
Saúde, órgão de caráter permanente e deliberativo, deve atuar:
(A) no julgamento de incidentes de desvio ético de
profissionais da saúde.
(B) na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde na instância correspondente.
(C) no acompanhamento das ações desenvolvidas pelos órgãos
de direção de cada esfera de governo, com poder
deliberativo.
(D) na avaliação da gestão da saúde e na proposição de metas
para a formulação de políticas de saúde em cada nível
correspondente.

(A) a lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo

uma considerada suja e outra limpa, devendo ocorrer na
primeira o recebimento, classificação, pesagem e
lavagem de roupas, e na segunda a manipulação das
roupas lavadas.
(B) a depender do porte da lavanderia, as máquinas de lavar
devem ser de porta dupla ou de barreira, em que a roupa
utilizada é inserida pela porta situada na área suja, por
um operador e, após lavada, retirada na área limpa, por
outro operador.
(C) as máquinas de lavar, centrífugas e secadoras não
necessitam de dispositivos eletromecânicos que
interrompam seu funcionamento quando da abertura de
seus compartimentos.
(D) a calandra deve ter dispositivo de proteção que permita
a inserção de segmentos corporais dos trabalhadores
junto aos cilindros ou partes móveis da máquina.

QUESTÃO 23
A Lei nº 8.080/90 define atribuições comuns a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito
administrativo, dentre as quais pode-se elencar:
(A) elaboração, revisão e atualização periódica do plano de

saúde básica.
(B) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de

saúde da população e das condições ambientais, em
relatório plurianuais, com periodicidade de 4 anos.
(C) elaboração, organização e coordenação do sistema de
informação de saúde da família e da pessoa idosa.
(D) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de
padrões de qualidade e parâmetros de custos que
caracterizam a assistência à saúde.

QUESTÃO 24
A Lei nº8.080/90, no art. 33, ao tratar dos recursos
financeiros do Sistema Único de Saúde, estabelece que eles
devem ser:
(A) depositados em conta comum do Tesouro, em cada

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização
dos respectivos Conselhos de Saúde.
(B) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização dos
respectivos Conselhos de Saúde.
(C) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização da respectiva
Secretaria de Saúde.
(D) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
Sobre a lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990 (lei do SUS), é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
A iniciativa privada deverá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter preventivo.
Os Estados da união possuem prioridade sobre os municípios nos repasses de verbas realizados pelo Governo Federal.
O campo de atuação do sistema único de saúde abrange a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, de
saúde do trabalhador e seguro acidente.

QUESTÃO 27
Uma das mais recentes descobertas que contribuíram substancialmente para o entendimento da função coclear foi a demonstração
de que a cóclea não somente pode receber sons, como também pode produzir. Sobre a emissão otoacústica (EOA), é correto
afirmar:
(A) A ausência ou redução nos níveis de emissão pode não necessariamente refletir deficiência nos geradores cocleares, pois

alterações no caminho de transmissão do ouvido médio podem também afetar a mensuração de todos os tipos de emissões.
(B) As emissões otoacústicas (EOA) são sons mensurados no canal auditivo interno, os quais são produzidos especificamente

pelas células ciliadas internas.
(C) As emissões otoacústicas (EOA) espontâneas estão presentes em todos os ouvidos normais, sendo por este motivo

determinante na detecção de lesão coclear mínima pré-clínica.
(D) Apesar do exame de emissões otoacústicas (EOA) ser um exame indolor e de rápida aplicação, este não deve ser realizado

várias vezes em um curto espaço de tempo, pois levará as células ciliadas externas a fadiga e a um resultado falso positivo.

QUESTÃO 28
Preencha as lacunas de acordo com as fases da deglutição normal, proposta por MARCHESAN.
Na fase_________________ ocorre a formação de um bolo alimentar homogêneo facilitando a deglutição. Após a formação deste
bolo alimentar homegêneo, este será posicionado sobre a língua, iniciando o movimento ondulatório de frente para trás, sendo
esta fase denominada _________________. Na fase ___________________o palato mole se fecha, ocorre o fechamento da glote,
adução das pregas vocais, elevação da laringe e descida da epiglote. Na fase _____________________ ocorre uma onda
peristáltica automática a qual leva o bolo alimentar para o estômago.
(A)
(B)
(C)
(D)

Elementar, Oral, Laríngea e Peristáltica.
Oral, Laríngea, Faríngea e Peristáltica.
Preparatória, Oral, Laríngea e Esofágica.
Preparatória, Oral, Faríngea e Esofágica

QUESTÃO 29
C.A.C.S. 52 anos, sexo feminino. Paciente releta que há 3 dias iniciou um quadro de zumbido intenso e plenitude auricular na
orelha esquerda. Após avaliação audiológica (Audiometria tonal, vocal e imitanciometria), foi detectado um Neurinoma do
acústico. Quais são os achados audiológicos correspondente, a este quadro?
(A) Perda auditiva mista de grau leve a severa, com queda maior nas frequências agudas, bilateral. Imitanciometria em curva
tipo AR, reflexos estapédicos ausentes.
(B) As emissões otoacústicas (EOA) são sons mensurados no canal auditivo interno, os quais são produzidos especificamente
pelas células ciliadas internas.
(C) Perda auditiva neurossensorial de grau leve a moderado em orelha esquerda com queda mais acentuada nas frequências
agudas, orelha direita dentro dos padrões de normalidade. Na Imitanciometria, o timpanograma em curva tipo A, reflexos
estapédicos elevados.
(D) Perda auditiva neurossensorial moderada, com característica flutuante em orelha esquerda, com queda maior nas frequências
agudas, orelha direita dentro dos limites de normalidade. Na Imitanciometria, o timpanograma em curva tipo A, reflexos
estapédicos ausentes, com recrutamento de Metz na orelha esquerda.
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QUESTÃO 30
Segundo a 4ª edição do código de ética da fonoaudiologia, de 18 de Fevereiro de 2016, é vedado ao fonoaudiólogo:
(A)
(B)
(C)
(D)

Gerenciar, coordenar, chefiar e assumir responsabilidade técnica de serviços.
Cobrar preço Vil ou incompatível com atividade realizada.
Manter o respeito às normas, e aos princípios éticos da profissão, inclusive nas redes sociais.
Interromper atendimento, desde que por motivo justificado.

QUESTÃO 31
De forma geral, a terapia fonoaudiológica direcionada ao tratamento de DTM pode conter:
(A)
(B)
(C)
(D)

Hiperterapia, aquecimento, eletroterapia e analgésicos não-opióides.
Termoterapia, massagens, mioterapia e terapia miofuncional.
Massagens, termoterapia, eletroterapia e analgésicos não-opióides.
Terapia miofuncional, massagens, eletroterapia e hiperterapia.

QUESTÃO 32
A elevada ocorrência de diversas patologias relacionadas à comunicação na população, fez com que a inserção do fonoaudiólogo
junto às equipes de atenção à saúde fosse de fundamental importância para promover, prevenir, reabilitar e aperfeiçoar a
comunicação humana. Conhecendo as diretrizes do SUS e atuação fonoaudiológica no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).
São deveres do fonoaudiólogo?
(A) Elaborar reuniões para cuidadores e familiares.
(B) Capacitação aos educadores e profissionais da rede básica sobre o desenvolvimento auditivo de crianças e ações para

promoção e prevenção de problemas auditivos.
(C) Favorecer o processo de inclusão e reabilitação social, participando das estratégias elaboradas para tal.
(D) Facilitar a inclusão social de usuários com deficiência auditiva, física e intelectual.

QUESTÃO 33
Preencha corretamente as lacunas conforme seus conhecimentos sobre timpanometria.
A curva tipo ______ encontra-se presente em indivíduos com orelha média em estado normal, enquanto a curva do tipo _____
encontra-se em indivíduos que apresentam rigidez no sistema tímpano-ossicular. Em indivíduos com disjunção de cadeia
ossicular, a curva é de tipo _______, enquanto em indivíduos com presença de líquido em orelha média possuem curva do tipo
________. Em indivíduos com disfunção tubária, a curva encontrada é de tipo ______, que também é chamada de curva negativa.
(A)
(B)
(C)
(D)

A, AD, AS, B, C.
A, AS, AD, B, C.
AS, A, AD, C, B.
A, AS, AD, C, B

QUESTÃO 34
São consideradas manobras voluntárias de deglutição, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Manobra de Mendelshon.
Deglutição associativa.
Deglutição Múltipla.
Manobra de Masako.

QUESTÃO 35
Para que o fonoaudiólogo consiga avaliar, diagnosticar e traçar uma proposta terapêutica para uma criança com atraso de
linguagem é imprescindível que o mesmo conheça as principais características do desenvolvimento infantil. De acordo com este
conhecimento, é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

De 0 a 3 meses a criança já apresenta vocalizações linguísticas com grande influência na língua-mãe.
De 6 a 9 meses surge o balbucio, aquietando-se com a voz da mãe.
De 18 a 24 meses surgem as primeiras palavras e inicia o uso de frases simples.
De 2 a 3 anos a criança refere-se a si mesma em 3ª pessoa e constitui frase gramatical simples.
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QUESTÃO 36
Quanto a atuação do fonoaudiólogo no âmbito hospitalar é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

A atuação fonoaudiológica acontece em ambulatorial para prevenção e reabilitação pré e pós-cirúrgico.
A fonoaudiologia hospitalar atua quando é solicitado pela equipe médica para avaliação e/ou terapia disfágica e em neonatos.
O fonoaudiólogo atua com o paciente ainda no leito, de forma precoce, preventiva, intensiva, pré e pós-cirúrgica.
Objetivo principal na atuação fonoaudiológica é diminuir sequelas que uma possível internação à longo prazo pode gerar.

QUESTÃO 37
As propostas de terapia da gagueira, apresentada nestas últimas décadas, são frequentes, diversificadas e controvertidas. Sobre as
terapias, é incorreto afirmar:
(A) Na técnica Fala Sussurrada o gago fala com a voz sussurrada repetidamente, até conseguir falar fluentemente enquanto

sussurra.
(B) Muitos pacientes têm se beneficiado com o uso do SpeechEasy, pois o mesmo auxilia na redução da gagueira.
(C) A técnica denominada de Faking consiste no gago gaguejar voluntariamente, lentificando a fala sempre que solicitado.
(D) Na técnica denominada Freezing, o gago aprende a parar no meio do bloqueio quando é solicitado.

QUESTÃO 38
São considerados princípios do SUS, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Universalidade.
Equidade.
Integralidade.
Centralização.

QUESTÃO 39
Um professor de escola pública foi diagnosticado com nódulos vocais. Qual características vocais serão encontradas neste
professor?
(A)
(B)
(C)
(D)

Rouquidão, aspereza vocal, incoordenação pneumofônica e sensação de corpo estranho na garganta.
Rouquidão, voz graves para a idade, crepitante, incoordenação pneumofônica, fadiga vocal e ataques vocais.
Rouquidão, soprosidade, fadiga vocal, perda de potência vocal, dor na laringe e dificuldade de produzir notas agudas.
Tensão vocal, ataque vocal brusco, corpo estranho na garganta, fadiga vocal, dificuldade em produzir notas agudas,
crepitante.

QUESTÃO 40
Os pólipos vocais são lesões de massa geralmente unilateral de tamanhos e colorações variadas, podendo ocorrer em diferentes
regiões da prega vocal. Sobre a conduta terapêutica é correto afirmar:
(A) Evitar conduta cirúrgica, pois a localização da lesão na porção mais superficial da lâmina própria pode gerar cicatrizes e

zonas de retração, comprometendo a qualidade vocal.
(B) Terapia fonoaudiológica pré-cirurgica não deve ser sugerida para evitar o aumento da lesão vocal.
(C) A terapia fonoaudiológica é mais indicada para a regressão do pólipo vocal e para evitar a reincidência.
(D) O tratamento é quase sempre cirúrgico, pois a chance de regressão espontânea ou com terapia fonoaudiológica é muito

reduzida.

QUESTÃO 41
Historicamente, o fonoaudiólogo sempre estabeleceu vínculo estreito com a área da educação, facilitando, de diversas formas, o
processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma é correto afirmar:
(A) O fonoaudiólogo tem como prioridade a triagem na pré-escola para avaliar possíveis alterações na escrita e leitura.
(B) Não cabe ao fonoaudiólogo participar da construção do projeto político pedagógico da escola, cabendo ao mesmo recebe-lo

e traçar planos de atuação no âmbito escolar.
(C) A atuação fonoaudiológica em escola compreende quatro funções: participação em equipe técnica, triagem, terapia e

administrativa.
(D) Os professores de classes alfabetizadas serão orientados quanto ás trocas grafêmicas normais e patológicas, e sobre como

superar as dificuldades que fazem parte do desenvolvimento de leitura e escrita.
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QUESTÃO 42
O objetivo do fonoaudiólogo no tratamento da disfagia orofaríngeas é melhorar a deglutição, tornando-a eficiente e segura,
utilizando entre outras mudanças posturais e manobras de deglutição. Sobre estas é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

A “deglutição múltipla” auxilia na retropulsão do bolo alimentar para a farínge.
A “cabeça inclinada para trás” faz com que o bolo alimentar desça preferencialmente para o lado melhor.
A postura “queixo para baixo” protege as vias aéreas.
A deglutição supraglótica proporciona melhora no movimento faríngeo e retropulsão do bolo alimentar.

QUESTÃO 43
No capítulo X, secão II do código de ética do fonoaudiólogo, de 18 de Fevereiro de 2016, são estabelecidas regras quanto aos
direitos, deveres e infrações do código de ética do fonoaudiólogo relacionadas às redes sociais. Baseado neste capítulo e seção,
consiste em infração:
(A)
(B)
(C)
(D)

Fazer comentários ou alusão a qualquer cliente atendido em sua rede social.
Marcar, em redes sociais, clientes em fotos somente com autorização expressa destes ou de seu(s) representante(s) legal(is).
Divulgar seus serviços em reder sociais.
Conceder entrevistas ou palestras sobre assuntos fonoaudiológicos de sua atribuição, com a finalidade de esclarecimento e
educação no interesse da coletividade.

QUESTÃO 44
É importante para o fonoaudiólogo que trabalha no serviço de amamentação conhecer o posicionamento dos bebês durante a
amamentação. Sobre este posicionamento, é correto afirmar:
(A) A partir do 7 mês para frente, o bebê necessita ser posicionada a 45 graus ou menos.
(B) O posicionamento não muda com o progresso da criança em relação ao controle motor, sendo utiliza como padrão os 45

graus.
(C) Do nascimento a um mês de idade, o recém-nascido deve ficar frequentemente em supino, com a cabeça elevada no ângulo

de menos de 45 graus.
(D) Bebês com anormalidade de tônus ou disfunção oromotora devem iniciar amamentação com 90 graus, evoluindo para 45

graus ou menos conforme maturação motora.

QUESTÃO 45
São características de crianças com atraso de linguagem, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aponta as cores primárias quando nomeadas apenas de 2 a 3 anos.
Até o 18º mês, não há produção de palavras.
Não forma frases simples (duas palavras) aos 2 anos.
Ausência de imitação ou simbolismo aos 2 anos.

QUESTÃO 46
A portaria MS nº 2.527, de 27 de outubro de 2011 institui a Atenção Domiciliar, que tem como objetivo reorganizar o processo
de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial e hospitalar, para redução da demanda
hospitalar e de permanência de usuários internados. São consideradas atribuições do fonoaudiólogo do AD, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Identificar os fatores de risco que levam aos distúrbios da comunicação e funções orofaciais.
Trabalhar em equipe multiprofissional e integrada à rede de atenção à saúde.
Participar da educação permanente promovida pelos gestores.
Promover treinamento pré e pós-desospitalização para a familiares e/ou cuidador dos usuários.

QUESTÃO 47
D.G.V, 48 anos, locutor de rádio amador, fumante, foi diagnosticado com Edema de Reinke. Qual tratamento sugerido para este
paciente?
(A) Farmacológico de início e cirúrgico após 2 a 4 semanas. Utilização das técnicas vocais vocal fry e pushing imediatamente

após a alta hospitalar para prevenir recorrência.
(B) Cirúrgico. Utilizar a técnica de sopro e som fino no pré-cirúrgico. No pós-cirúrgico, utilizar técnicas vocais que visem à

restauração do movimento muco ondulatório da mucosa e à recuperação do campo vocal dinâmico.
(C) Cirúrgico. Utilização de terapia vocal pré-cirúrgica de vibração, por curta duração. No pós-cirúrgico, exercício para abdução

da fenda originada pela cirurgia.
(D) Farmacológico e repouso vocal completo para favorecer a reepitelização completa. Após período de 2 a 4 semanas,

recomenda-se tratamento cirúrgico. Após cirurgia, utilizar técnicas de vocal fry.
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QUESTÃO 48
Das afirmativas abaixo, qual não pertence a teoria de aquisição de linguagem proposta por Jean Piaget?
(A) Existem universos cognitivos e linguísticos inerentes a todos os indivíduos e cabe ao meio estimular este potencial já

existente.
(B) Os indivíduos nascem apenas com uma potencialidade (capacidade inata): a de aprender.
(C) Todo conhecimento e todo desenvolvimento da criança depende de exposição ao meio e dos estímulos advindos dele.
(D) A base do conhecimento é a transferência e assimilação de estruturas. Assim, um conhecimento, um estímulo do meio é

encarado como uma estrutura a ser assimilada.

QUESTÃO 49
Sobre o distúrbio articulatório é correto afirmar:
(A) Desvio fonológico é um sinônimo de distúrbio articulatório (dislalia), sendo esse termo utilizado quando ocorre alteração

motora na fala.
(B) Crianças com distúrbio articulatório tem dificuldade na articulação nos fonemas ocasionadas por alterações funcionais nos

órgãos periféricos da fala.
(C) O regionalismo não deve ser levado em consideração quando o fonoaudiólogo realizar avaliação articulatória.
(D) O encaminhamento ao fonoaudiólogo deve ocorrer quando a criança realizar grandes trocas e estas lhe causarem grande

incômodo em sala de aula.

QUESTÃO 50
É correto afirmar, segundo atuação fonoaudiológica hospitalar, com pacientes com fissuras labiopalatais.
(A) Na fase pós-cirúrgica de lábio e palato, deve-se enfatizar sobre a limpeza do local operado, além de exercício de mobilidade

do véu palatino, massagens intra-orais e estimulação de fala e linguagem.
(B) Na fase neonatal a atuação consiste em realizar exercício de movimentação palatina e faríngea, como preparação cirúrgica.
(C) Nos casos de cirurgia ortognáticas, o tratamento é pré-cirúrgico para correção de ressonância, em função da interfixação

maxilar.
(D) Na fase pós-faringoplastia, a atuação fonoaudiológica objetivará avaliação de disfagia, introdução de manobras e posturas

de deglutição caso seja necessário.
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