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1. Quando for permitido abrir o caderno de prova, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo,
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras,
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em
branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão
digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de sua realização após decorridas três horas
de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. 

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem sua prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após
a entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual 
irão apor suas respectivas assinaturas.

9.AO TERMINAR SUA PROVA ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA AO
APLICADOR DE PROVA.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de saúde brasileiro é constituído por uma gran-
de variedade de organizações públicas e privadas, estabe-
lecidas ao longo da sua formação histórica e construídas a
partir dos determinantes políticos, sociais e econômicos de
cada época. Na linha do tempo, referente ao período do
início  do  século,  com  a  proclamação  da  República  até
1930, teve-se o modelo de intervenção denominado de:

(A) campanhista.

(B) preventivista.

(C) assistencialista.

(D) curativista.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde  sua  institucionalização,  a  saúde coletiva  vem se
fortalecendo como um movimento que se expressa de vá-
rias formas, além da sua permanente atenção às questões
políticas da assistência à saúde. No texto “Saúde Coletiva:
história recente de um passado remoto”, o autor destaca
três destas formas, a saber:

(A) medicina social, ciências sociais e saúde pública. 

(B) cursos, congressos e publicações. 

(C) formulação de políticas, grupos de trabalho e pesquisa. 

(D) assistência à saúde, medicina preventiva e medicina social.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

L.A.J., de 57 anos, fez uma consulta com o médico de famí-
lia e da comunidade que o atende no bairro em que reside e
o acompanha há vários anos. Este o encaminhou para um
serviço de cirurgia de um hospital da região, pois apresenta-
va colelitíase. Nesse serviço, o paciente foi submetido a uma
cirurgia videolaparoscópica, que ocorreu sem problemas. No
dia da alta médica, o cirurgião redige algumas informações
sobre os cuidados a serem seguidos no período pós-opera-
tório e também sugere um plano terapêutico a ser seguido
pela equipe de saúde da unidade básica à qual o paciente é
vinculado.

Nesse caso, o princípio do Sistema Único de Saúde em-
pregado foi o da 

(A) universalidade. 

(B) integralidade. 

(C) descentralização. 

(D) equidade. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Decreto n. 7.508/2011 regulamenta alguns dispositivos
da Lei n. 8.080/1990 e trata da organização e gestão des-
se sistema. Assim, como descreve o decreto, a região de
saúde

(A) tem como características essenciais a acessibilidade,
a integralidade e a longitudinalidade, com o atributo
da coordenação do cuidado sob a responsabilidade
dos serviços  de  atenção hospitalar  e  ambulatoriais
especializados. 

(B) garante o acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e aos serviços de saúde e inicia-se pelas por-
tas de entrada do SUS, a saber: serviços de atenção
primária, de urgência e emergência, de atenção psi-
cossocial; serviços especiais de acesso aberto e de
atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados. 

(C) define o Mapa da Saúde à descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de ações e servi-
ços de saúde ofertados apenas pelo SUS. 

(D) é  um  espaço  geográfico  contínuo  constituído  por
agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Unidades Saúde da Família (USF) funcionam por meio
da atuação de uma ou mais equipes de profissionais que
devem se responsabilizar pela atenção à saúde da popula-
ção de um território determinado. As principais atividades
de uma equipe da estratégia de saúde da família nas uni-
dades básicas de saúde são: 

(A) ações individuais e/ou coletivas de promoção à saúde e
prevenção de doenças e prestação de serviços odonto-
lógicos para extração de dentes irrecuperáveis. 

(B) triagem médica dos casos que exigem serviços de ur-
gência e de serviços especializados, além da distri-
buição de medicamentos. 

(C) mapeamento da área adscrita e dos equipamentos soci-
ais existentes no território, identificando grupos, famílias
e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.

(D) distribuição de medicamentos para idosos, hiperten-
sos e diabéticos e realização de ações educativas e
acolhimento da demanda espontânea. 

              conhecimentos_saúde_pública_SES



UFG/CS PROCESSO SELETIVO COREMU-SES/2018

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As instâncias de pactuação dos aspectos operacionais, fi-
nanceiros  e  administrativos  da  gestão  compartilhada  do
SUS,  formadas  pelos  gestores  municipais  de  saúde  do
conjunto  de  municípios  de  uma  determinada  região  de
saúde, de acordo com o Decreto  n.  7.508/2011, são cha-
madas de:

(A) Colegiados de Gestão Regional (CGR).

(B) Comissões Permanentes de Integração Ensino-Servi-
ço (CIES).

(C) Planos  Regionais  de  Educação  Permanente  (PA-
REPS).

(D) Comissão Intergestores Regionais (CIR).

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram
criados com o objetivo de apoiar a consolidação da Aten-
ção Básica no Brasil, bem como aumentar sua resolutivi-
dade. Configuram-se como equipes multiprofissionais que
atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da
Família (ESF). Na atuação do Núcleo de Atenção à Saúde
da Família,

(A) o apoio  aos  profissionais  das unidades básicas de
saúde e o reforço das ações de apoio  institucional
e/ou material  são seus objetivos,  mesmo sem este
pertencer ao nível da atenção básica.  

(B) a integração entre profissionais do NASF e da ESF
permite realizar  discussões de casos clínicos,  mas,
para tanto, é importante que ele ocupe o mesmo es-
paço físico da unidade básica de saúde.

(C) a  contribuição  para  a  integralidade  do  cuidado  aos
usuários do SUS deve ser seu objetivo de busca e deve
ser realizado por intermédio da ampliação clínica. Há
também a priorização dos aspectos curativos, pois as
unidades básicas já se ocupam dos preventivos.

(D) o atendimento compartilhado entre profissionais, tan-
to na Unidade de Saúde como nas visitas domicilia-
res, permite a construção conjunta de projetos tera-
pêuticos de forma que ampliam e qualificam as inter-
venções no território. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento no setor saúde é de grande importância,
na medida em que se configura como um relevante meca-
nismo de gestão que visa conferir direcionalidade ao pro-
cesso de consolidação do SUS. O sistema de planejamen-
to do SUS visa dotar os gestores das ferramentas de que
necessitam para a oferta de ações e serviços capazes de
promover,  proteger  e  recuperar  a  saúde  da  população.
Para tanto, esse sistema

(A) adota  protocolos  clínicos  e  diretrizes  terapêuticas
como referência  para racionalizar  gastos e otimizar
recursos na planificação e programação em saúde.

(B) é um processo facultativo, desde que a respectiva es-
fera de gestão comprove a insuficiência de recursos
financeiros e orçamentários.

(C) estabelece como instrumentos básicos para sua exe-
cução: o plano de saúde, a programação anual de
saúde e o relatório anual de gestão.

(D) substitui as exigências constitucionais e legais de ela-
boração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atribui-se à Lei Complementar n. 141/2012 o mérito de es-
clarecer o que é e o que não é considerado gasto com
saúde, em razão da necessidade de estabelecer uma se-
paração das atividades condicionantes e determinantes da
saúde daquelas que são de atribuição específica do SUS,
conforme determinação da Constituição Federal.  De acor-
do com essa lei, não constituirão despesas com ações e ser-
viços públicos de saúde aquelas que são decorrentes de: 

(A) desenvolvimento científico-tecnológico e controle de
qualidade promovidos por instituições do SUS e ca-
pacitação de pessoal vinculado ao sistema.

(B) oferta de merenda escolar e outros programas de ali-
mentação, promoção de limpeza urbana e remoção
de resíduos e preservação e correção do meio ambi-
ente. 

(C) saneamento básico dos distritos sanitários especiais
indígenas e de comunidades remanescentes de qui-
lombos e manejo ambiental vinculado diretamente ao
controle de vetores de doenças. 

(D) remuneração do pessoal ativo da área de saúde em
atividade e ações de apoio administrativo realizadas
pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis
à execução dos serviços públicos de saúde.

              conhecimentos_saúde_pública_SES



UFG/CS PROCESSO SELETIVO COREMU-SES/2018

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia foi definida por Last como  “O estudo da
distribuição e dos determinantes de estados ou eventos
relacionados à  saúde em populações específicas e  sua
aplicação na prevenção e controle dos problemas de saú-
de”. Em Pelotas (RS), foi conduzido um estudo com 5.914
nascidos vivos, entre os anos de 1982 e 1993. As mães fo-
ram identificadas nos hospitais e maternidades e respon-
deram  a  questionários  padronizados.  Seus  filhos  foram
examinados diversas vezes ao longo do período da pes-
quisa e vários desfechos foram identificados. O tipo de es-
tudo epidemiológico conduzido nesse caso foi:

(A) caso-controle.

(B) ensaio clínico randomizado.

(C) prevalência.

(D) coorte.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A declaração de óbito (DO) é o documento base do Siste-
ma de Informação do Ministério da Saúde (MS) sobre mor-
talidade.  Esse  documento  contém  dados  sobre  idade,
sexo, data de nascimento, local de residência e de ocor-
rência do evento e outras informações. O médico utiliza a
classificação internacional de doenças (CID) para informar
as causas e os problemas relacionados à morte dos indiví-
duos.  A taxa de mortalidade materna é uma informação
construída com base na DO, que o Ministério da Saúde
utiliza para apresentar a situação de saúde de grupos po-
pulacionais. Essa taxa é calculada a partir de uma razão
que, no denominador, utiliza-se do número total

(A) da população de determinada localidade, no meio do
período do ano. 

(B) de óbitos na população de determinada localidade no
meio do período do ano. 

(C) de nascidos vivos de determinada localidade durante
o ano.

(D) de mulheres em idade fértil de determinada localida-
de durante o ano. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Promoção da Saúde tem como marco teórico contempo-
râneo  a  1ª  Conferência  Internacional  de  Promoção  da
Saúde, que aconteceu em 1986 na cidade de Otawa, Ca-
nadá. No Brasil, como referência, tem-se a Política Nacio-
nal de Promoção da Saúde de 2006, que contém diretri-
zes, valores, objetivos e competências para todas as esfe-
ras de gestão do setor. Com o surgimento de novos desa-
fios e demandas nacionais e internacionais, o Ministério da
Saúde sentiu a necessidade de revisar e atualizar  essa
política, por meio da Portaria n. 2.446/2014. Nessa atuali-
zação da politica, são descritos como valores fundantes:

(A) a promoção da saúde durante mobilidade segura no
trânsito  das  grandes cidades,  nos  diversos  municí-
pios brasileiros e em regiões de fronteiras.

(B) a inclusão social com ações que garantam benefícios
a todas as pessoas, a vida em sociedade visando à
redução de iniquidades.

(C) a territorialização das ações e a programação de in-
tervenções em saúde para o perfeito e equânime de-
senvolvimento de ações intra e intersetoriais.

(D) a produção de saúde e o cuidado com a incorporação
da lógica das Redes de Atenção á Saúde.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um dispositivo utili-
zado para o cuidado em saúde. Ele contribui para a inte-
gralidade das ações e intervenções e se constitui de pro-
postas que preveem:

(A) condutas terapêuticas elaboradas e aplicadas individu-
almente por cada especialista, membro da equipe de
saúde, sendo o sujeito o recebedor passivo do cuidado.

(B) procedimentos  terapêuticos  resultantes  de  estudos
de casos clínicos, analisados por especialistas, com o
cuidado ético de não envolver sua família.

(C) ações terapêuticas interdisciplinares, desencadeadas
por equipes de saúde, para um sujeito individual ou
coletivo, com a participação do sujeito do cuidado.

(D) intervenções de cuidado em que o foco são as doen-
ças e as especialidades médicas, tendo a epidemiolo-
gia como norteador de todas as ações.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Suicídio é uma violência autoinfligida que, embora não te-
nha taxas de mortalidade tão significativas quando compa-
radas às de agressões e homicídios, tem alto impacto e
efeitos devastadores nos familiares e amigos da vítima. As
Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de
Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recupe-
ração da Saúde (2010),  do Ministério da Saúde, para a
construção da linha de cuidado, recomendam: 

(A) fazer uso do conhecimento dos modelos explicativos
dos fatores que conduzem o indivíduo ao suicídio e
ter serviços de saúde organizados com a interdiscipli-
nariedade.

(B) usar protocolos ambulatoriais de atendimento ao indi-
víduo que sofreu tentativa de suicídio e a administra-
ção de urgência de terapêutica medicamentosa.

(C) utilizar o ambiente hospitalar como norteador de toda
a linha de cuidado, porque seus recursos de suporte
básico de vida são os mais avançados.

(D) adotar o conhecimento das vulnerabilidades dos jo-
vens, segundo a ideologia de gênero, para nortear
o planejamento da construção do ciclo de vida e do
cuidado.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A concepção de Clínica Ampliada e a proposta do Projeto
Terapêutico Singular requerem uma anamnese que extra-
pole  a  anamnese  tradicional,  constituindo-se  em  uma
anamnese ampliada. Esse modelo incorpora aspectos da
saúde mental  do individuo,  além da sua história  clínica.
Considerando  essa  abordagem,  essa  investigação  deve
abordar alguns aspectos essenciais, tais como:

(A) descobrir o sentido da doença para o usuário, conhe-
cer as singularidades do sujeito, avaliar se há nega-
ção da doença e os possíveis  ganhos secundários
com a situação.

(B) conhecer quais são os projetos financeiros, afetivos e
econômicos do sujeito, identificar os desejos prepon-
derantes do usuário, fazer sua história de vida e le-
vantar suas fobias principais.

(C) identificar o grau de dependência do sujeito diante de
sua doença, suas vulnerabilidades psíquicas, estabe-
lecer as afetividades comunitárias e o capital social
do individuo no seu meio vivencial.

(D) descobrir as dependências financeiras e econômicas,
identificar o impacto da doença na sua psique, situar
cada sintoma em relação aos seus sentimentos e aos
de seu contexto social e comunitário.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cartilagem em formato de folha, situada posteriormente ao
osso hióide, e anteriormente ao ádito da laringe, que funci-
ona como um opérculo protetor das vias aéreas inferiores
durante a deglutição, é a

(A) cricóidea. 

(B) aritenóidea. 

(C) cuneiforme. 

(D) epiglote.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerati-
va do sistema nervoso central, quais alterações fonoaudio-
lógicas são comuns?

(A) Disfagia e disartria. 

(B) Disfagia e afasia. 

(C) Disartria e apraxia. 

(D) Apraxia e afasia. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Várias são as técnicas terapêuticas utilizadas na prática
clínica do atendimento ao paciente disfágico. Qual é a téc-
nica que objetiva aumentar os inputs sensoriais da cavida-
de orofaríngea?

(A) Exercícios de motricidade oral. 

(B) Estimulação magnética transcraniana. 

(C) Uso do sabor azedo e da temperatura fria.

(D) Manipulação laríngea. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A produção de uma voz adequada depende da integridade
neuroanatômica da laringe. O X par craniano é responsá-
vel diretamente, porém não exclusivamente, pelas ações
promovidas pela laringe.  Este par craniano se refere ao
nervo

(A) hipoglosso. 

(B) vago. 

(C) trigêmio. 

(D) facial. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabe-se que há uma relação entre a presença de reflexos
orais  envolvidos na alimentação do bebê prematuro e a
idade gestacional. Quanto menor a idade gestacional, mai-
ores  serão  os  distúrbios  relacionados  à  alimentação.  O
que pode determinar a dificuldade de coordenação da de-
glutição do prematuro?

(A) Mandíbula e língua realizando movimentos coordenados.

(B) Selamento labial durante a sucção. 

(C) Pouco desenvolvimento dos depósitos de tecido gor-
duroso nas bochechas. 

(D) Formação de canaleta lingual durante a amamentação. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atuação fonoaudiológica com prematuros está vinculada
às estimulações do sistema nervoso,  principalmente por
meio da função e da provocação dos reflexos. O reflexo de
busca é desencadeado pelo toque

(A) na gengiva.

(B) nos cantos da boca. 

(C) na ponta da língua. 

(D) no palato. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A traqueostomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais
utilizados em pacientes críticos internados em unidades de
terapia intensiva e que necessitam de suporte ventilatório
por tempo prolongado, pois 

(A) pode ser necessária mesmo na ausência de ventila-
ção mecânica. 

(B) deve ser realizada apenas a partir de 14 dias de ven-
tilação mecânica. 

(C) deve ser utilizada de forma estritamente temporária. 

(D) pode ser realizada na altura da membrana cricotireoidea. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O alimento sólido introduzido na cavidade oral deverá ser
trabalhado de modo a assumir uma consistência adequa-
da à boa deglutição. A mastigação dos alimentos é regida
por três etapas que ocorrem de forma hierárquica, sendo
elas:

(A) incisão, pulverização e trituração.

(B) moagem, trituração e pulverização. 

(C) incisão, trituração e pulverização. 

(D) trituração, moagem e pulverização. 
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao ser completada a erupção de todos os 32 elementos
dentários,  tem-se a dentição permanente.  Na cronologia
de erupção dos dentes definitivos, qual é o último elemen-
to a erupcionar?

(A) 2 pré-molares.

(B) 1 molar. 

(C) 2 molares. 

(D) 3 molares. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O idoso pode apresentar modificações estruturais e funcio-
nais no sistema estomatognático que levam às dificulda-
des de alimentação devido ao processo natural do enve-
lhecimento. O termo utilizado para designar os distúrbios
de deglutição associados ao processo do envelhecimento
fisiológico é:

(A) presbifagia. 

(B) presbimiopia. 

(C) presbifonia.

(D) presbiacusia.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a via alternativa de nutrição indicada para pacien-
tes com função gastrointestinal comprometida?

(A) Via sonda nasogástrica.

(B) Via parenteral. 

(C) Via oral.

(D) Via gastrostomia.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Determinados grupos de pacientes com problemas de de-
glutição  apresentam  problemas  respiratórios  associados
e/ou algum grau de dependência para respirar. Vários fato-
res podem contribuir para a falência respiratória em deter-
minadas condições de saúde. É considerada uma altera-
ção  na  função  neuromuscular  que  pode  contribuir  para
uma falência respiratória:

(A) asma. 

(B) epiglotite. 

(C) edema pulmonar. 

(D) miastenia grave.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação vocal inclui a observação do controle do fluxo
aéreo  durante  a  fonação.  O tempo máximo de  fonação
(TMF) é utilizado para avaliar o comportamento vocal por
meio de medidas respiratórias que permitem a interpreta-
ção da qualidade do suporte respiratório e da eficiência
glótica. O TMF é obtido pela medida do tempo máximo no
qual um indivíduo consegue sustentar uma emissão pro-
longada de um som

(A) plosivo. 

(B) oclusivo. 

(C) africado. 

(D) fricativo. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação da  voz deve envolver  a  análise perceptivo-
auditivo e acústica. Nesta avaliação é possível observar:

(A) a posição das pregas vocais na inspiração. 

(B) a rugosidade,  a  soprosidade,  a astenia  e  a tensão
das pregas vocais. 

(C) a posição das aritenoides. 

(D) a mobilidade da epiglote durante a fonação. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cinco sistemas da fala são respiração, fonação, resso-
nância,  articulação e prosódia.  Nos pacientes que apre-
sentam doenças neuromusculares,  um dos  fatores mais
importantes a ser considerado na avaliação é a

(A) fatigabilidade.

(B) força. 

(C) sensibilidade. 

(D) intensidade. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acometimento do neurônio motor superior caracteriza-se
por 

(A) rugosidade. 

(B) flacidez. 

(C) espasticidade. 

(D) flutuação. 
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“É um estado intermediário entre o envelhecimento normal
e a Doença de Alzheimer, cuja característica principal é o
comprometimento da memória episódica, sem outros défi-
cits cognitivos e funcionais.” Este conceito refere-se à 

(A) demência vascular. 

(B) demência frontotemporal. 

(C) comprometimento cognitivo leve. 

(D) comprometimento cognitivo moderado. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É a habilidade que está sob o controle do hipocampo e co-
nexões do lobo temporal e que permite o reconhecimento
consciente e imediato de informações processadas recen-
temente. Este conceito refere-se 

(A) ao julgamento. 

(B) à memória. 

(C) ao raciocínio lógico. 

(D) à orientação temporal. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ausência da articulação caracteriza-se por

(A) anartria. 

(B) disartria. 

(C) afonia. 

(D) disfagia. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“É responsável pela inervação sensorial geral da faringe, a
área da amígdala e palato mole, entre outras funções tam-
bém é responsável pela gustação do terço posterior da lín-
gua e a sensibilidade geral” (Barros, 2013). Essas são ca-
racterísticas próprias do nervo

(A) facial. 

(B) vago. 

(C) glossofaríngeo. 

(D) trigêmeo. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Os sinais e sintomas referentes à deglutição podem acar-
retar  a  fraqueza  de  um determinado músculo  ou  grupo
muscular” (Oda, 2014). Escape anterior do alimento ou da
saliva, redução da pressurização de cavidade oral, dificul-
dade de sucção e de preensão em determinados utensí-
lios são características de alteração no músculo 

(A) masseter. 

(B) orbicular dos lábios. 

(C) zigomático. 

(D) bucinador. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A caracterização da saliva merece um destaque porque é
uma queixa comum nas doenças neuromusculares. Há re-
latos de aumento da quantidade de saliva  em cavidade
oral, o que pode ser atribuído à sialorreia ou a dificuldade
de deglutir. Na avaliação, a presença de escape posterior
de  saliva  ou  presença  de  secreção  brônquica  no  nível
glótico podem ser indicativos de:

(A) voz nasal. 

(B) voz soprosa. 

(C) voz rouca. 

(D) voz molhada. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Alterações de memória, comportamento, prejuízo das fun-
ções cognitivas como linguagem, raciocínio lógico, julga-
mento e orientação temporal e espacial são sintomas da

(A) demência. 

(B) disartria. 

(C) disfonia. 

(D) apraxia. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As disfonias, afasias, apraxias e disartrofonias são altera-
ções neurológicas 

(A) da fonoarticulação.

(B) da psicomotricidade.

(C) da cognição.

(D) da neuroplasticidade. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A laringe é um sistema composto de cartilagens, membra-
nas, ligamentos e músculos, que agem de forma 

(A) anacrônica, recebendo a inervação do XI par ence-
fálico (nervo acessório). 

(B) sincrônica, recebendo a inervação do VII par encefáli-
co (nervo facial). 

(C) anacrônica, recebendo a inervação do V par encefáli-
co (nervo trigêmeo). 

(D) sincrônica, recebendo a inervação do X par encefáli-
co (nervo vago). 
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É o exame de eleição para a caracterização da função la-
ríngea: 

(A) videofluroscopia.

(B) eletromiografia.

(C) laringoscopia.

(D) endoscopia. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em indivíduos com paralisia cerebral, a incidência de dis-
fagia pode chegar a 70%, frequentemente associado à sia-
lorreia excessiva por diminuição da frequência de degluti-
ções.  Nestes  casos,  as  alterações mais  frequentemente
encontradas estão na fase

(A) faríngea. 

(B) oral. 

(C) esofágica. 

(D) faringoesofágica. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os distúrbios da deglutição apresentam particular impor-
tância na população com paralisia cerebral, sendo que a
presença de aspiração laríngea pode variar de 40 a 60%.
A consistência mais frequentemente aspirada é a

(A) consistência de grãos. 

(B) consistência pastosa. 

(C) consistência líquida. 

(D) consistência néctar. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São consideradas alterações responsáveis  por desenca-
dear distúrbios na deglutição, comumente encontradas em
indivíduos com paralisia cerebral:

(A) disfunção  motora  oral  e  alteração  da  postura  de
membro superior. 

(B) disfunção motora oral e alteração da função cardíaca.

(C) alteração postural de cabeça e alteração da função
cardíaca. 

(D) alteração  postural  de  cabeça  e  nível  reduzido  de
consciência. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A paralisia cerebral  é uma afecção neurológica causada
por uma lesão permanente no cérebro ainda imaturo. O
principal comprometimento nestes pacientes se dá no sis-
tema motor, embora frequentemente ocorram outros dis-
túrbios associados, tais como os déficits cognitivos. Dentre
as causas pré-natais está a

(A) prematuridade. 

(B) rubéola. 

(C) hiperbilirrubinemia.

(D) parto instrumental.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A faringe é um tubo com contorno e dimensão determina-
dos na porção posterior e lateral pela conexão dos múscu-
los constritores, e na porção anterior pelo palato mole, lín-
gua e suspensão das cartilagens da laringe. Ela está divi-
dida em:

(A) orofaringe, cricofaringe e hipofaringe. 

(B) nasofaringe, hipofaringe e cricofaringe. 

(C) nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. 

(D) orofaringe, nasofaringe e cricofaringe. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os reflexos orais e as respostas comportamentais aos es-
tímulos táteis são de grande importância na avaliação e in-
tervenção fonoaudiológica. O reflexo que tem importância
direta no processo de alimentação, que é responsável pela
proteção da via aérea inferior e deve acontecer esponta-
neamente, é o reflexo de

(A) suckling.

(B) lateralização.

(C) tosse.

(D) procura.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do que é composto o sistema auditivo?

(A) Por duas porções periféricas:  a orelha externa e a
orelha interna, e uma porção interna: o nervo vestíbu-
lo coclear, os quais se relacionam entre si. 

(B) Por estruturas periféricas relacionadas entre si,  que
estão localizadas na região frontal da cabeça, consti-
tuída da maxila e do osso temporal. 

(C) Pela orelha externa, orelha interna e sistema nervoso
periférico,  que se relacionam entre  si  no processa-
mento da informação auditiva.

(D) Por estruturas sensoriais que formam o sistema audi-
tivo periférico e conexões centrais que formam o sis-
tema auditivo central. 
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação audiológica tem o objetivo de diagnosticar o
tipo e o grau da perda auditiva, a necessidade de trata-
mento e de uso de aparelho de amplificação sonora indivi-
dual.  A avaliação convencional é composta de três procedi-
mentos, a saber: a audiometria tonal, a logoaudiometria e

(A) a imitanciometria. 

(B) o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. 

(C) a emissões otoacústicas transientes.

(D) a emissões otoacústicas evocadas. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A classificação do nível da audição proposta pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS, 1997) utiliza a média das
frequências de 500 Hz, 1 Khz, 2 KHz e 4 KHZ. Qual é a
classificação do nível de audição com a média dessas fre-
quências em 45 dB?

(A) Perda de audição severa.

(B) Perda de audição leve.

(C) Perda de audição profunda. 

(D) Perda de audição moderada.
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