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LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, 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 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma
é a correta.

3. 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.

4. 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.

5. Estas provas terão quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição das
respostas para o cartão-resposta.

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

7. Os três últimos candidatos, ao terminarem a 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 colocar suas respectivas assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando a oferta de serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS) for insuficiente para garantir a cobertura assistenci-
al à população de uma determinada área, este poderá re-
correr aos serviços ofertados pela iniciativa privada, cuja
participação complementar 

(A) prevê que os critérios e valores para a remuneração
de serviços sejam estabelecidos pela direção estadu-
al do SÚS e aprovados pelo Conselho Nacional de
Saúde.

(B) deve ser formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público. 

(C) abrange as instituições  de saúde em iguais  condi-
ções de preferência, sejam elas entidades privadas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos.

(D) facilite a inclusão de seus proprietários, administra-
dores e dirigentes em cargos de chefia ou função de
confiança no SUS. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os recursos necessários à realização das finalidades do
Sistema Único de Saúde são

(A) provenientes do orçamento da seguridade social.

(B) previstos pela direção nacional,  com a participação
dos Ministérios da Saúde e do Planejamento.

(C) liberados independentemente das metas da Lei  de
Diretrizes Orçamentárias. 

(D) implementados pelo financiamento das atividades de
pesquisa e desenvolvimento científico em saúde. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incidência e a prevalência são as diferentes formas de
medir a ocorrência de doenças nas populações. A preva-
lência refere-se ao número de casos encontrados em uma
população definida em um determinado ponto no tempo.
O aumento da taxa de prevalência de uma doença pode
ser influenciado por alguns fatores, tais como:

(A) maior letalidade, diminuição da incidência, emigração
de casos e aumento da taxa de cura.

(B) menor duração, redução de casos novos, imigração
de susceptíveis e melhora dos recursos diagnósticos.

(C) menor número de casos novos, aumento da taxa de
cura, imigração de pessoas sadias e menor duração.

(D) maior duração, imigração de casos, aumento da inci-
dência e emigração de pessoas sadias. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e aos
serviços de saúde se inicia  pelas portas de entrada do
SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada,
de acordo com a complexidade do serviço. São considera-
das Portas de Entrada nas Redes de Atenção à Saúde os
serviços de atenção

(A) primária,  de urgência e emergência,  psicossocial  e
especiais de acesso aberto.

(B) secundária,  terciária,  ambulatorial  e  especiais  de
acesso aberto.

(C) terciária, hospitalar,  de urgência, emergência e am-
bulatorial. 

(D) hospitalar, primária, psicossocial e ambulatorial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das
ações da atenção básica, em 2008 foram criados os Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF), que são 

(A) responsáveis pela revisão da prática do encaminha-
mento de usuários para outros tipos de atendimento
com base  nos  processos  de referência,  ampliando
este serviço com acompanhamento integral longitudi-
nal de responsabilidade da equipe de Atenção Bási-
ca/Saúde da Família,  atuando no fortalecimento de
seus atributos e no papel de coordenação do cuidado
no SUS. 

(B) classificados em duas modalidades, NASF 1 e NASF
2, sendo possível a implantação das duas modalida-
des de forma concomitante nos Estados, Municípios
e no Distrito Federal. 

(C) constituídos por equipes compostas de profissionais
de diferentes áreas de conhecimento e devem atuar
em parceria com os profissionais das equipes Saúde
da Família (ESF). 

(D) considerados como porta  de entrada do sistema e
devem atuar de forma integrada à rede de serviços
de saúde, a partir das demandas identificadas no tra-
balho conjunto com as equipes Saúde da Família. 

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à atenção integral à saúde de adolescen-
tes e jovens, os processos de trabalho desenvolvidos pela
Estratégia de Saúde da Família são essenciais. Dentre as
diretrizes para viabilizar  esta assistência,  três eixos são
fundamentais, quais sejam:

(A) acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to, atenção integral à saúde sexual e saúde reprodu-
tiva e atenção integral no uso abusivo de álcool e ou-
tras drogas por pessoas jovens. 

(B) atenção integral à saúde sexual e saúde reprodutiva,
atividades grupais de Educação em Saúde e acom-
panhamento do desenvolvimento escolar. 

(C) atenção integral  na assistência aos adolescentes e
jovens vítimas de qualquer tipo de violência, acompa-
nhamento do desenvolvimento escolar e atividades
grupais de Educação em Saúde. 

(D) acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to, atenção integral na assistência aos adolescentes
e jovens vítimas de qualquer tipo de violência e aten-
ção integral no uso abusivo de álcool e outras drogas
por pessoas jovens.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia foi definida como o estudo da distribuição
e dos determinantes de estados ou eventos relacionados
à saúde em populações específicas e sua aplicação na
prevenção  e  no  controle  dos  problemas  de  saúde.  De
acordo com Bonita, Beaglehole e Kjellstrom (2010), neste
conceito o termo ´´determinantes`` refere-se a

(A) vigilância dos casos, observação e análise das situa-
ções de agravo à saúde quanto ao tempo, pessoas,
lugares e grupos de indivíduos afetados. 

(B) fatores  que  afetam o  estado  de  saúde,  dentre  os
quais os fatores biológicos, químicos, físicos, sociais,
culturais, econômicos, genéticos e comportamentais. 

(C) doenças, causas de óbito, hábitos comportamentais,
aspectos  positivos  em  saúde,  reações  a  medidas
preventivas, utilização e oferta de serviços de saúde. 

(D) indivíduos com características específicas como, por
exemplo, crianças menores de cinco anos e as ações
de promoção, proteção e restauração à saúde.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a evolução da trajetória das Políticas de Saúde
no Brasil ocorreram fatos históricos que foram determinan-
tes para o atual modelo de assistência à saúde da popula-
ção. O período que se iniciou a partir de 1992 foi marcado
pela  edição  das  Normas  Operacionais  Básicas  (NOB).
Quanto às NOB tem-se que 

(A) são instrumentos legais cujos objetivos são: regular a
transferência de recursos financeiros da União para
os estados, planejar as ações de saúde e os meca-
nismos de controle social dos municípios e estabele-
cer os modelos gerenciais e administrativos a serem
aplicados ao sistema de saúde em todos os níveis. 

(B) a 01/93 criou critérios e categorias diferenciadas de
gestão para a habilitação dos estados e municípios,
e independentemente do tipo de gestão implantado,
ou seja, gestão incipiente, parcial ou semi-plena, os
critérios de repasse dos recursos financeiros aos es-
tados e municípios seriam semelhantes. 

(C) a 01/91 redefiniu a lógica de financiamento dos servi-
ços prestados. Estados e municípios passaram a re-
ceber por produção de serviços de saúde, nas mes-
mas tabelas nacionais existentes para o pagamento
dos  prestadores  privados,  impondo  um  modelo  de
atenção à saúde voltado para a produção de serviços.

(D) a 01/96 representou um avanço importante no mode-
lo de gestão do SUS, revogou os modelos de gestão
propostos nas NOBs anteriores e orientou os estados
e municípios a se enquadrarem em dois novos mo-
delos:  Gestão  Plena  de  Atenção  Básica  e  Gestão
Plena do Sistema. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e ser-
viços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e
se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Neste
sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções
para contribuir com o funcionamento das redes de aten-
ção à saúde e, dentre elas, está a função de 

(A) ser base, ou seja, ser a modalidade de atenção e de
serviço de saúde com o mais elevado grau de des-
centralização e capilaridade, cuja participação no cui-
dado se faz sempre necessária. 

(B) ser resolutiva, ou seja, identificar riscos e demandas
de saúde, utilizando e articulando diferentes formas
de cuidado individual e coletivo, por meio da junção
da clínica ampliada e dos recursos tecnológicos de
ponta disponíveis para diagnóstico. 

(C) coordenar o cuidado, ou seja, elaborar, acompanhar
e gerir projetos terapêuticos complexos e singulares,
bem como acompanhar  e  organizar  o  atendimento
prestado pelos profissionais nas unidades da rede. 

(D) ordenar as redes, ou seja, reconhecer as necessida-
des de saúde da população sob sua responsabilida-
de, organizar a assistência e elaborar a programação
dos serviços de saúde respeitando a capacidade de
atendimento. 

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, o debate em torno da busca pela superação da
fragmentação das ações e  dos serviços de saúde e pela
qualificação da gestão do cuidado por meio da integração
da rede de atendimento adquiriu nova ênfase a partir do
acordo firmado entre os gestores do SUS. Esse acordo
ressalta a relevância de aprofundar o processo de regio-
nalização e de organização do sistema de saúde sob a
forma de  rede como estratégias essenciais para consoli-
dar os princípios do SUS e recebe o nome de Pacto 

(A) pela Vida.

(B) pela Saúde.

(C) em Defesa do SUS.

(D) de Gestão.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei Complementar n. 141/2012, que es-
tabelece as normas de transparência, visibilidade, fiscali-
zação, avaliação e controle das despesas com a saúde
nas três esferas de governo, tem-se que

(A) a União, os estados, o Distrito Federal e os municí-
pios deverão prestar contas da aplicação dos recur-
sos  financeiros  mediante  o  envio  de  Relatório  de
Gestão ao respectivo Tribunal de Contas, até o dia
30 de março do ano seguinte ao da execução finan-
ceira, cabendo ao Tribunal de Contas emitir parecer
conclusivo sobre os gastos realizados.

(B) os entes da Federação deverão atualizar, semestral-
mente, o cadastro no Sistema de Informação sobre
Orçamento Público em Saúde (Siops), além de indi-
car a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo
respectivo Tribunal de Contas, bem como garantir o
acesso público a essas informações.

(C) os órgãos do sistema de auditoria, controle e avalia-
ção do SUS, no âmbito da União, dos estados, do
Distrito Federal  e dos municípios, deverão verificar,
por meio eletrônico, os resultados alcançados e a ve-
racidade das informações constantes no Relatório de
Gestão emitidos por cada ente.

(D) os entes da Federação deverão encaminhar a pro-
gramação anual  do Plano  de Saúde ao respectivo
Conselho de Saúde, para aprovação antes da data
de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias do exercício correspondente, à qual será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão
do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de
produzir saúde e os modos de gerir os processos de tra-
balho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, en-
tre produção de saúde e produção de subjetividade. Esta
política tem como objetivo 

(A) promover a atuação articulada entre usuários, equipe
de saúde, gestores do SUS, movimentos sociais  e
outras políticas públicas, potencializando a capacida-
de de diálogo entre os entes envolvidos em busca de
soluções para os problemas apresentados pelos ser-
viços de saúde que causam danos à coletividade.

(B) ofertar tecnologias e dispositivos para configuração e
fortalecimento  das  redes  de  saúde,  estabelecendo
novos  arranjos  e  pactos  sustentáveis,  envolvendo
trabalhadores  e  gestores  do  SUS para  fomentar  a
participação efetiva de todos nos processos decisó-
rios que envolvem as práticas de cuidado e de ges-
tão.

(C) provocar  inovações  nas  práticas  gerenciais  e  nas
práticas de produção de saúde, propondo para os di-
ferentes coletivos/equipes implicados nessas práticas
o desafio  de superar  limites  e  experimentar  novas
formas de organização dos serviços e novos modos
de produção e circulação de poder.

(D) garantir que cada pessoa tenha direito de acesso a
uma equipe de atenção básica que lhe cuide,  com
capacidade  de  se  corresponsabilizar  pelos  proble-
mas da coletividade e de intervir sobre os mecanis-
mos de produção de saúde e acompanhar os indiví-
duos ao longo do tempo facilitando a criação de vín-
culo terapêutico com as equipes.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A política de humanização compreende a valorização dos
diferentes sujeitos implicados no processo de produção de
saúde. Os valores que norteiam essa política são a 

(A) solidariedade e o respeito dos sujeitos, a responsabi-
lidade de cada um durante o processo, os vínculos
entre os atores do processo e a participação coletiva
nas práticas de gestão. 

(B) autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corres-
ponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a
participação coletiva nas práticas de saúde.

(C) solidariedade e o respeito dos sujeitos, a correspon-
sabilidade entre eles, os vínculos solidários e a parti-
cipação coletiva nas práticas de saúde.

(D) autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a respon-
sabilidade de cada um durante o processo, os víncu-
los solidários e a participação coletiva nas práticas
de gestão.

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular (PTS), inserido como es-
tratégia no contexto multidisciplinar do tratamento de en-
fermidades, é um conjunto de propostas de condutas tera-
pêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo,
resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisci-
plinar. Nesse caso, 

(A) trata-se de uma reunião de vários membros da equi-
pe  de saúde em que as  opiniões  são  importantes
para ajudar a entender o sujeito com alguma deman-
da de cuidado e, consequentemente, para definição
de propostas de ações.

(B) deve ser um instrumento que responda às demandas
objetivas e subjetivas do tripé que forma o sistema
de saúde, ou seja, usuários, profissionais e institui-
ções de saúde, e tem como objetivo a produção da
autonomia de todos.

(C) como elemento central de articulação entre os profis-
sionais responsáveis pelas ações de saúde, está a
busca pelo conhecimento dos vários fatores que in-
terferem  nas  determinantes  do  processo  saúde-
doença e a busca pela solução dos que se apresen-
tam como problema. 

(D) a princípio, intitulou-se Projeto Terapêutico Individual;
entretanto  o  nome Projeto  Terapêutico  Singular  foi
considerado mais apropriado, uma vez que o projeto
pode ser feito para grupos ou famílias e não só para
indivíduos. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde fevereiro de 2018, o vírus do sarampo está em cir-
culação nos estados de Roraima e do Amazonas e, em ju-
nho do mesmo ano, o Rio Grande do Sul confirmou cinco
casos da doença. De acordo com o Plano de Contingência
para Resposta a Emergência em Saúde Pública/Sarampo
(SVS/MS), esse cenário epidemiológico no Brasil corres-
ponde ao nível  3 de Resposta e Alerta. Para o controle
dessa doença, após o atendimento do paciente, o profissi-
onal de saúde deve adotar,  dentre outras,  as seguintes
medidas: notificar, dentro das primeiras 

(A) 12 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Estatual de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao estado. Registrar
a notificação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan).

(B) 24 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Municipal de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Estatual de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao município. Regis-
trar a notificação no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação (Sinan).

(C) 48 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Estatual de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao estado. Registrar
a notificação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação Específico para Sarampo.

(D) 72 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Municipal de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Estatual de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao município. Regis-
trar a notificação no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação Específico para Sarampo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na disfagia, o método de avaliação complementar e moni-
toramento da evolução clínica, cuja vantagem é ser uma
estratégia terapêutica coadjuvante à terapia convencional
para treinamento e coordenação de padrões de respostas
musculares com monitoramento e reforços visual e auditi-
vo, é chamado de:

(A) biofeedback eletromiográfico. 

(B) videofluoroscopia da deglutição. 

(C) videoendoscopia da deglutição.

(D) eletromiografia de superfície.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das alterações neurofisiológicas e mecânicas que a
traqueostomia provoca no processo de coordenação da
respiração e da deglutição e que pode levar ao risco de
broncoaspiração é 

(A) o aumento da pressão do ar subglótico.

(B) o aumento da elevação laríngea. 

(C) a redução da sensibilidade laríngea. 

(D) a redução da sensibilidade esofágica. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que diz respeito à incoordenação da respiração e da
deglutição na doença pulmonar obstrutiva crônica,  essa
incoordenação pode ocorrer por vários processos, dentre
os quais estão as alterações adaptativas no mecanismo
de deglutição, sendo que uma delas é

(A) a acalasia por obstrução do esfíncter esofágico inferior. 

(B) o posicionamento vertical da cartilagem laríngea.

(C) o prolongamento da fase oral da deglutição.

(D) a respiração oral. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na deglutição, quando o alimento, a saliva ou a secreção
não  percorrem  o  trajeto  habitual  (boca-faringe-esôfago-
estômago), penetram nas vias aéreas, na laringe, e pas-
sam pelas pregas vocais. Essa alteração é chamada de 

(A) disfagia neurogênica.

(B) broncoaspiração. 

(C) broncopneumonia. 

(D) disfagia mecânica. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos  casos  de  distúrbios  da  deglutição  em  que tem-se
componentes neurológico e mecânico associados, pode-
se considerar, na prática, como sendo casos de disfagia

(A) esofágica.

(B) mista. 

(C) exclusivamente neurogênica. 

(D) exclusivamente mecânica. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a causa mais provável da alteração da deglutição,
em que ocorre saída do alimento pelo nariz?

(A) Comprometimento do vedamento labial.

(B) Alteração da fase oral. 

(C) Comprometimento do fechamento velofaríngeo.

(D) Alteração com penetração laríngea. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sensibilidade gustativa é feita pelos seguintes pares de
nervos cranianos:

(A) IV, V e X. 

(B) V, VII e IX.

(C) VI, X e XI. 

(D) VII, IX e X. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os sistemas de produção da fala, aquele que tem
as estruturas das cavidades supraglóticas e os seios da
face envolvidos, é o sistema

(A) articulatório.

(B) fonatório. 

(C) respiratório.

(D) ressonantal. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são as duas áreas corticais diretamente responsá-
veis pelo controle da fala? 

(A) Broca e Wernicke. 

(B) Broca e Exner. 

(C) Wernicke e giro angular. 

(D) Exner e giro angular.
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o termo utilizado para designar as qualidades da
fala, tais como entonação, inflexão, pausas e melodia?

(A) Articulação.

(B) Fonação.

(C) Prosódia. 

(D) Ressonância.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao se trabalhar as estruturas orofaciais, no intuito de sua
melhor adequação, os exercícios de abertura, fechamento
e lateralização da mandíbula são indicados para 

(A) isolamento das cavidades nasal e oral, ressonância e
articulação. 

(B) mastigação, articulação, loudness e projeção vocal. 

(C) higiene oral, ejeção, mastigação e pontos articulató-
rios.

(D) manipulação e preparo do bolo alimentar e diversos
pontos articulatórios.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando um paciente apresenta trismo, que é um dos tipos
de alteração do fechamento labial, um dos achados clíni-
cos encontrados na sua avaliação é a fonoarticulação com

(A) voz áspera, prejuízo na emissão de fonemas e sig-
matismo lateral.

(B) hiponasalidade,  imprecisões articulatórias,  prejuízos
na projeção vocal.

(C) voz pastosa, prejuízo na emissão de fonemas e sig-
matismo lateral.

(D) hipernasalidade, imprecisões articulatórias, prejuízos
na projeção vocal. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Crianças diagnosticadas com paralisia cerebral tendem a
ter alteração nas seguintes fases da deglutição:

(A) esofágica e faríngea.

(B) antecipatória e esofágica. 

(C) antecipatória, preparatória-oral e oral.

(D) preparatória-oral, oral e faríngea. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Uma área da medicina foi definida em 2002 pela Organi-
zação Mundial da Saúde como um “conjunto de medidas
destinadas a promover qualidade de vida para pacientes
e familiares que enfrentam uma doença ameaçadora da
vida,  através  da  prevenção  e  do  alívio  do  sofrimento,
como identificação precoce, controle e tratamento impe-
cável da dor e outros sintomas físicos, psicossociais e es-
pirituais.” Por ser um atendimento tão amplo, se faz ne-
cessária  uma equipe multidisciplinar  para  esta  aborda-
gem.

Qual área da medicina é esta?

(A) Cirurgia oncológica.

(B) Cuidados paliativos. 

(C) Clínica geral. 

(D) Geriatria e gerontologia.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A representação motora do nervo facial está localizada em
qual região do cérebro?

(A) Giro frontal pré-central. 

(B) Giro frontal pós-central. 

(C) Sulco frontal pré-central.

(D) Sulco frontal pós-central.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  traumatismo  crânio-encefálico,  as  sequelas  físicas
mais comumente encontradas são motoras, do tipo

(A) hemiparesia e dupla hemiparesia com hipertonia alfa
e/ou espasticidade. 

(B) hemiparesia e dupla hemiparesia com hipotonia alfa
e/ou espasticidade.

(C) tetraparesia com hipertonia alfa e/ou hiperreflexia.

(D) tetraparesia com hipotonia alfa e/ou hiporreflexia.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação fonoaudiológica nos portadores de sequelas
por traumatismo crânio-encefálico deve considerar a inte-
ração dinâmica entre os processos

(A) cognitivos-motores.

(B) comportamentais-motores.

(C) linguísticos-cognitivos. 

(D) linguísticos-comportamentais.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na classificação para a memória, relatada por Capuano in
Ortiz (2010), a responsável no dia a dia por reter as habili-
dades motoras como dirigir ou usar o teclado do computa-
dor, é a memória 

(A) de trabalho.

(B) operacional. 

(C) declarativa. 

(D) de procedimento.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são as afasias chamadas de emissivas?

(A) Wernicke, Anômica e Transcortical Sensitiva.

(B) Broca, Anômica e Transcortical Sensitiva.

(C) Broca, de Condução e Transcortical Motora. 

(D) Wernicke, de Condução e Transcortical Motora.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir de qual semana de gestação o feto já apresenta o
reflexo de sucção forte? 

(A) 26ª.

(B) 28ª.

(C) 30ª.

(D) 32ª. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para realizar a ordenha de mama, o recém-nascido utiliza
vários músculos intra e extraorais.  Os mais importantes
para este ato são:

(A) orbicular da boca, zigomático, músculos intrínsecos
da língua, músculos extrínsecos da língua.

(B) bucinador, zigomático, músculos extrínsecos da lín-
gua, músculo miloióideo, risório.

(C) orbicular da boca, bucinador, músculos intrínsecos e
extrínsecos  da  língua,  músculos  levantadores  da
mandíbula.

(D) bucinador, músculo miloióideo, músculos extrínsecos
da língua, músculos levantadores da mandíbula, risó-
rio.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O monitoramento neurológico do paciente na UTI consiste
em identificar possíveis alterações neurológicas que acar-
retam agravo do quadro clínico. Primeiramente, avalia-se
o nível de consciência do paciente. A escala de coma de
Glasgow é um recurso padronizado de investigação do ní-
vel de consciência, e, nela, são avaliados três parâmetros,
que são:

(A) abertura ocular, sonolência, resposta motora.

(B) abertura ocular, resposta verbal, resposta motora.

(C) resposta verbal, sonolência, ansiedade.

(D) resposta verbal, ansiedade, resposta motora.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso que permite a avaliação da porcentagem de sa-
turação da hemoglobina pelo oxigênio e fornece informa-
ções  acerca  dos  sistemas  cardíaco  e  respiratório,  bem
como do transporte de oxigênio no organismo, é

(A) a oximetria de pulso arterial.

(B) a capnografia.

(C) a ventilação não invasiva.

(D) a ventilação invasiva. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Órgão ímpar, superficial, formado por um arcabouço de
músculo-cartilagíneo,  constitui  um importante  segmento
do sistema respiratório, altamente diferenciado, pois de-
sempenha uma função respiratória, esfincteriana e fona-
tória. 

A descrição apresentada corresponde à 

(A) cartilagem cricóidea.

(B) cartilagem tireóidea.

(C) epiglote.

(D) laringe.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O reflexo de Gag é um reflexo de proteção e se torna pos-
teriorizado no indivíduo aos seis meses de idade. É possí-
vel desencadear este reflexo com o toque

(A) na gengiva.

(B) no palato duro.

(C) na parte lateral da língua.

(D) na parte posterior da língua ou faringe.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

São sons de banda estreita que ocorrem na ausência de
estimulação sonora conhecida e podem ser detectados
em aproximadamente 50% das pessoas com limiares au-
ditivos normais para tons puros e estão ausentes nas re-
giões de frequência associadas a perdas auditivas maio-
res que 30 dBNA.

A descrição refere-se às emissões otoacústicas 

(A) transientes.

(B) espontâneas.

(C) por estímulo de frequência.

(D) por produto de distorção.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Exame que é parte integrante da avaliação audiológica
básica e independente da faixa etária. Como um procedi-
mento eletroacústico, é introduzido um microfone na ore-
lha externa que capta e analisa as respostas mecânicas
do sistema auditivo no segmento da orelha média,  em
resposta à estimulação acústica.

Esta descrição corresponde a qual exame?

(A) A imitânciometria.

(B) O PEATE.

(C) A audiometria.

(D) O mascaramento.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

As perdas auditivas que ocorrem quando a lesão ou do-
ença acometem as estruturas da orelha interna, ou seja,
cóclea e nervo auditivo, são, em geral, irreversíveis e per-
manentes, podendo ser unilaterais, bilaterais, simétricas,
assimétricas, flutuantes, progressivas ou súbitas.

A descrição apresentada refere-se a qual tipo de perda?

(A) Mistas.

(B) Centrais.

(C) Condutivas.

(D) Neurossensoriais.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na classificação do grau de perda auditiva, um indivíduo,
com limiares entre 71 a 90 dBNA, possui uma perda audi-
tiva

(A) leve.

(B) moderada.

(C) severa.

(D) profunda.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ocorrência da disfonia em criança pode variar de 6 a 9%
e chegar até 17% da população infantil em idades entre
dois a 16 anos. Qual é a lesão mais frequente, com preva-
lência  nos  meninos  na  faixa  etária  entre  sete  a  nove
anos? 

(A) Cisto.

(B) Nódulo.

(C) Fenda.

(D) Pólipo.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na avaliação da qualidade vocal, a voz que se caracteriza
por uma emissão rude e desagradável, sendo percebida
nas emissões produzidas com esforço excessivo, tensão
laríngea e constricção do trato vocal, são vozes que con-
tém 

(A) aspereza.

(B) soprosidade.

(C) rouquidão.

(D) diplofonia.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Considerada  como  ferramenta  primordial  para  o  diag-
nóstico instrumental médico-etiológico dos distúrbios da
voz, propicia a avaliação do grau de severidade da pato-
logia laríngea, simetria de movimentação das pregas vo-
cais, periodicidade/regularidade de vibração ciclo a ciclo,
fechamento glótico, amplitude de vibração e movimenta-
ção da onda mucosa em câmera lenta.

A descrição apresentada refere-se ao exame:

(A) videoendoscopia. 

(B) laringoscopia direta.

(C) laringoscopia indireta. 

(D) videoestroboscopia. 
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Parâmetros acústicos da fonação na presença de conteú-
do não deglutido na região de laringe podem ser utilizados
como um marcador clínico na identificação de alterações
da deglutição. Uma característica acústica e perceptiva da
qualidade vocal que o fonoaudiólogo utiliza na identifica-
ção de penetração e aspiração laríngea é a voz

(A) rouca.

(B) soprosa.

(C) molhada.

(D) estrangulada.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas doenças neurológicas, que apresentam alteração idi-
opática lentamente progressiva por deficiência de dopami-
na, em que a voz tem intensidade reduzida, chegando à
monointensidade,  a  qualidade vocal  é rouca,  soprosa e
instável, a velocidade é irregular e a articulação, impreci-
sa. Estas são características da

(A) esclerose múltipla.

(B) doença de Parkinson. 

(C) esclerose lateral amiotrófica. 

(D) doença de Huntington.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mecanismo de reorganização funcional dentro de um teci-
do neuronal residual,  mediado por mudanças no circuito
neuronal. É a definição de

(A) neuroplasticidade. 

(B) controle cortical.

(C) input sensorial.

(D) biofeedback.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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