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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

A professora L.P., de 48 anos, dá aulas na escola do
Jardim Gardênia. Ela soube que a unidade de saúde do
bairro estava realizando exame preventivo para câncer
de colo de útero e foi realizar o seu, pois não o fazia há
três anos. Para sua surpresa, a médica detectou uma
lesão,  aparentemente  cancerígena,  e  a  encaminhou
para o ambulatório de especialidades. Lá, ela foi exami-
nada, confirmando-se um câncer em fase inicial e, por
isso, a encaminharam para o hospital municipal onde
foi realizada uma cirurgia para retirada da lesão. Após o
procedimento, a orientaram para o retorno, e o médico
fez também um relatório para que a médica da unidade
do bairro continuasse o acompanhamento.

Qual foi o princípio do SUS observado neste caso?

(A) Integralidade da assistência.

(B) Participação da comunidade.

(C) Igualdade na atenção.

(D) Territorialização.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, a
maioria dos quais fora do setor saúde, mas responsáveis
pela manutenção da saúde ou instalação da doença no in-
divíduo, são referidos como:

(A) parâmetros sociais de saúde. 

(B) indicadores de saúde.

(C) determinantes em saúde.

(D) condicionadores ambientais de saúde.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
estão incluídas a execução de ações de vigilância epide-
miológica que é entendida como um conjunto de ações

(A) que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a
prevenção de qualquer mudança nos fatores determi-
nantes e condicionantes de saúde individual ou cole-
tiva, com a finalidade de recomendar e adotar medi-
das de prevenção e controle das doenças ou agra-
vos.

(B) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e da circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(C) que promovem e protegem a saúde e previnem a do-
ença por meio de estratégias e ações de educação e
fiscalização de ambientes de trabalho e outros ambi-
entes comuns insalubres, capazes de disseminar epi-
demias na população.

(D) que abrangem o controle de bens de consumo que,
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas do processo, da pro-
dução ao consumo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Durante o banho, ao realizar o autoexame de preven-
ção  ao  câncer  de  mama,  a  manicure  R.S.M.,  de  37
anos, percebeu que estava com um caroço na mama
esquerda. Devido a esta constatação, R.S.M. se dirigiu
à unidade de saúde de seu bairro e, após examiná-la, o
médico a encaminhou para o serviço de diagnósticos
do município para realizar uma mamografia.

De acordo com o caso relatado, a qual nível de atenção
corresponde este serviço onde ela fará o exame?

(A) Primário.

(B) Secundário.

(C) Terciário.

(D) Emergencial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990, estabelece
que a comunidade participará da gestão do SUS, em cada
esfera de governo, por meio das seguintes instâncias co-
legiadas: 

(A) Comissão Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e
CIT).

(B) Conselhos de Secretários de Saúde (Conass e Co-
nasems). 

(C) Fundo Nacional e Fundo Estadual de Saúde.

(D) Conferências e Conselhos de Saúde.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  gestores  públicos  de  saúde  pactuarão  os  aspectos
operacionais, financeiros e administrativos da gestão com-
partilhada do SUS 

(A) nas câmaras regionais de pactuação.

(B) nas comissões intergestores.

(C) nos colegiados de gestão.

(D) nos conselhos de saúde.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No SUS, a estratégia saúde da família visa à reorganiza-
ção da atenção básica no país. Suas equipes são multi-
profissionais e devem seguir normativas técnicas definidas
pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estaduais e mu-
nicipais  de  saúde.  São  atribuições  comuns  a  todos  os
membros das equipes que atuam na atenção básica:

(A) realizar a medição da glicemia capilar,  inclusive no
domicílio, para o acompanhamento dos casos diag-
nosticados de diabetes mellitus e,  segundo projeto
terapêutico  prescrito  pelas  equipes  que  atuam  na
Atenção Básica.

(B) realizar diagnóstico e planejamento de atividades a
serem realizadas na unidade básica de saúde, bem
como coordenar e participar de ações coletivas volta-
das à promoção da saúde e à prevenção de doenças
bucais.

(C) realizar  consultas clínicas e pequenos procedimen-
tos, atividades em grupo na UBS e nos domicílios,
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas
e terapêuticas,  bem como outras normativas técni-
cas, observadas as disposições legais da profissão.

(D) contribuir  para o processo de regulação do acesso
aos serviços de saúde, participando da definição de
fluxos assistenciais nas redes de atenção, bem como
da elaboração e implementação de protocolos e dire-
trizes para a ordenação desses fluxos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Sarti et al (2020), a Atenção Primária em Saúde
é potente na redução das iniquidades em saúde e deve,
portanto, ser fortalecida e estruturada como uma das prin-
cipais respostas do setor saúde à epidemia da Covid-19,
devido

(A) à facilidade para sua implantação e seu baixo custo.

(B) à utilização de serviço de atendimento  on-line, o te-
lessaúde, como ferramenta importante nos casos de
pessoas com sintomas sugestivos de Covid-19. 

(C) ao seu alto grau de capilarização em território nacio-
nal e alcance de parcelas expressivas da população
expostas a riscos excessivos devido a  suas condi-
ções de vida.

(D) ao fato deste nível de atenção concentrar  grande nú-
mero  de  profissionais,  altamente  qualificados,  que
atuam diariamente nas casas de pessoas carentes,
que são as mais expostas.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  cartas  resultantes  de  Conferências  Internacionais
sobre Saúde são importantes, pois firmam compromis-
sos governamentais para mudanças no quadro sanitá-
rio dos países. A Carta de Ottawa, por exemplo, aponta
para além dos cuidados de saúde com a adoção de po-
líticas públicas saudáveis nos setores que não estão di-
retamente ligados à saúde. A Declaração de Adelaide,
destaca a intersetorialidade  como a estratégia  funda-
mental para a construção de políticas públicas saudá-
veis. Essas políticas são trabalhadas por meio de qua-
tro áreas imediatas: apoio à saúde da mulher, alimenta-
ção e nutrição, tabaco e álcool e a criação de ambien-
tes favoráveis. 

Qual  política  brasileira  foi  muito  influenciada  por  essas
cartas na sua formulação e surgiu em virtude da impossi-
bilidade de o setor sanitário responder sozinho ao enfren-
tamento dos determinantes e condicionantes da saúde? 

(A) Política Nacional de Humanização da Atenção e Ges-
tão do SUS.

(B) Política Nacional de Promoção da Saúde.

(C) Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

(D) Política Nacional de Atenção Básica.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em ano de eleições municipais, os gestores de saúde dos
municípios  devem se  preparar  para  o  encerramento  de
suas gestões, cumprindo algumas obrigações necessárias
para a transição. Precisam ser disponibilizadas ao novo
secretário  todas as informações que servirão  para uma
prestação de contas de sua gestão e para subsidiar a atu-
ação da nova gestão. Dentre os documentos necessários
para tal transição destacam-se os instrumentos de gestão,
preconizados pelo Sistema de Planejamento do SUS, sen-
do eles:

(A) Quadro de Metas Municipal, Plano Municipal de Saú-
de e Plano de Investimentos.

(B) Plano Diretor  de Regionalizacão, Demonstrativo Fi-
nanceiro e Relatório de Gestão.

(C) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Re-
latório de Gestão. 

(D) Código Sanitário Municipal, Plano Plurianual e Plano
Orçamentário Anual.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a estratégia que vem sendo usada pelo Ministério
da Saúde para superar a fragmentação da atenção e da
gestão nas Regiões de Saúde?

(A) Estruturação de redes de atenção à saúde.

(B) Elaboração de planejamento no nível municipal.

(C) Reorganização do modelo de atenção.

(D) Definição da atenção básica como porta de entrada
no sistema.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual foi a grande contribuição da Conferência de Alma Ata
para a concepção de saúde e para a organização de siste-
mas de saúde no mundo?

(A) Firmou um compromisso entre os governos e as enti-
dades participantes para com a equidade em saúde.

(B) Enfatizou a necessidade de ações urgentes para se
atingir maior justiça social em saúde.

(C) Concitou governos a criarem sistemas universais de
saúde com atenção primária forte para os mais ca-
rentes.

(D) Definiu  a  atenção  primária  como  estratégia  a  ser
ofertada a toda a população.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No intuito de melhor organizar  os serviços de urgência,
vários gestores optam pela classificação de risco. Fazen-
do isto, eles estão respeitando qual princípio do SUS? 

(A) Controle social.

(B) Hierarquização.

(C) Integralidade.

(D) Equidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A descrição  geográfica  de  ações  e  serviços  de  saúde,
bem como dos recursos humanos ofertados por prestado-
res públicos e privados, é um instrumento proposto pelo
Decreto n. 7508 de 2011, do Ministério da Saúde, a fim de
orientar as mudanças contidas neste, e é denominado:

(A) Plano de Regionalização.

(B) Mapa da Saúde.

(C) Renases.

(D) Região de Saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pandemia de Covid-19 tem desafiado pesquisadores e
gestores a encontrar medidas de saúde pública que evi-
tem o colapso dos sistemas de saúde e reduzam os óbi-
tos. Para a definição das medidas a serem adotadas, al-
guns  gestores  tomam decisões  equivocadas e  nefastas
para o interesse geral por desconsiderarem as recomen-
dações geradas pela comunidade científica nacional e in-
ternacional. Considerando que o conhecimento científico é
de suma importância para que se possa reduzir a trans-
missão do vírus e frear a evolução da pandemia, os gesto-
res devem ignorar a recomendação de

(A) isolamento de casos e incentivo à higienização das
mãos.

(B) adoção de etiqueta respiratória com o uso de másca-
ras.

(C) uso de hidroxicloroquina e ivermectina.

(D) medidas progressivas de distanciamento social.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é o distúrbio  da articulação que resulta  na perda,
causada por uma lesão cerebral, da capacidade de orga-
nizar o posicionamento da musculatura da fala e sequen-
cializar os movimentos na produção espontânea de fone-
mas ou de uma sequência de fonemas?

(A) Disartria.

(B) Apraxia.

(C) Afasia.

(D) Anartria.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o movimento que corresponde à contração muscu-
lar seriada, que se modifica com o estado emocional do
paciente e pode ter sua frequência aumentada em situa-
ções de stress emocional?

(A) Espasmo hemifacial.

(B) Sincinesia facial.

(C) Tique facial.

(D) Contratura facial.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de Parkinson é progressiva e lenta, atinge as
estruturas  do  gânglio  basal,  trazendo  comprometimento
do sistema extrapiramidal,  caracterizada pela tríade: tre-
mor, bradicinesia e rigidez. Qual é o tipo de disartria que
se relaciona a essa doença?

(A) Disartria espástica.

(B) Disartria hipercinética.

(C) Disartria atáxica.

(D) Disartria hipocinética.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o conceito a seguir.

É a capacidade de reconhecer objetos percebidos pelos sen-
tidos, especialmente sensação somatossensorial e que avalia
a função do lobo parietal. Avalia-se pedindo que o paciente,
com  os  olhos  fechados,  identifique  objetos  colocados  em
suas mãos. 

Este conceito, refere-se à

(A) gnosia.

(B) praxia.

(C) cinesia.

(D) fluência.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o músculo que desempenha a ação de tracionar as
comissuras labiais para trás, sendo que a contração simul-
tânea impede o escape de alimentos da cavidade oral e
mantém os  alimentos  entre  os  dentes,  desempenhando
papel importante na deglutição e sucção?

(A) Mentual.

(B) Prócero.

(C) Bucinador.

(D) Platisma.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a principal área do encéfalo que analisa a coorde-
nação, aprendizagem motora, age no controle dos múscu-
los agonistas e antagonistas para produzir fluidez dos mo-
vimentos corporais?

(A) Cerebelo.

(B) Tálamo.

(C) Ponte.

(D) Mesencéfalo.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os transtornos do movimento podem ser divididos em dois
grandes grupos: síndromes hipocinéticas e hipercinéticas.
Qual  é o movimento que se caracteriza por  contrações
musculares involuntárias, levando a movimentos repetiti-
vos de torção ou contorção observados nas articulações
das extremidades e do tronco, podendo acometer a mus-
culatura facial?

(A) Coreia.

(B) Tremor.

(C) Distonia.

(D) Tiques.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual a qualidade vocal caracterizada por esforço vocal ex-
cessivo, voz estridente ou metálica com retração da língua
e ação dos constritores faríngeos?

(A) Rouquidão.

(B) Aspereza.

(C) Soprosidade.

(D) Hipernasalidade. 

conhecimento_específico_fonoaudiologia
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a principal área de compreensão da linguagem, lo-
calizada na área posterior  do giro  temporal  superior  do
lobo temporal dominante?

(A) Área de Broca.

(B) Área motora.

(C) Área somatossensorial.

(D) Área de Wernicke.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A articulação da fala é definida pelo posicionamento com-
binado de lábios, língua, bochechas, faringe, dentes, pala-
tos duro e mole que molda os sons da fala e são amplifi-
cados pelos ressonadores.  Os sons  produzidos  por  um
estreitamento em cada uma das diferentes regiões articu-
latórias e pelo envio de um forte fluxo de ar através da
constrição, produzindo, assim, turbulência no local são os

(A) fricativos.

(B) plosivos.

(C) nasais.

(D) orais.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as características de um dos tipos de afasia.

Predomínio dos transtornos da expressão sobre os da com-
preensão. É típica a semiologia de tipo não-fluente caracteri-
zada pela redução da expressão, esforço e alterações articu-
latórias,  redução do vocabulário e da extensão das frases,
agramatismo em palavras funcionais e parafasias fonéticas e
fonêmicas. 

A afasia que apresenta essas características é a 

(A) de condução.

(B) anômica.

(C) de Broca.

(D) de Wernicke.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a paralisia facial que se caracteriza por lesões situ-
adas acima dos núcleos faciais do tronco cerebral?

(A) Periférica.

(B) Mista.

(C) Flácida.

(D) Central.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O reflexo gerado pela estimulação da faringe, laringe ou
brônquios  pela  ação  de  agente  químico  e/ou  biológico,
que envolve a contração abdominal, aumentando a pres-
são subglótica e forçando a exalação é o reflexo de

(A) mordida.

(B) sucção.

(C) tosse.

(D) gag.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o estágio da deglutição em que o bolo alimentar é
transmitido para o esôfago e envolve respostas fisiológi-
cas de proteção em uma sequência complexa de eventos
reflexos, sendo que as disfunções são de origens sensiti-
vas e motoras e a ação muscular é enervada pelos pares
cranianos V (trigêmeo), IX (glossofaríngeo), X (vago), XI
(acessório) e XII (hipoglosso)?

(A) Fase faríngea.

(B) Fase oral.

(C) Fase esofágica.

(D) Fase preparatória.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A qualidade vocal é o termo empregado para designar o
conjunto de características que identificam de forma per-
ceptivo-auditiva a voz durante a fala espontânea. Qual é o
termo que descreve o som borbulhante produzido durante
a fonação, indicativo de estase de secreção, líquidos ou
alimentos no vestíbulo laríngeo? 

(A) Voz hipernasal.

(B) Voz pastosa.

(C) Voz soprosa.

(D) Voz molhada.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Exame objetivo que possibilita a detecção de possíveis alte-
rações anatômicas e/ou funcionais das estruturas envolvidas
na deglutição, bem como a eficácia do processo de degluti-
ção e a integridade dos mecanismos de proteção das vias
aéreas, sendo um método seguro, pouco invasivo que não
envolve  a  radiação  ionizante  e  possibilita  a  realização  de
exames seriados, o que facilita a análise da eficácia terapêu-
tica instituída. 

De acordo com a descrição, qual é o exame?

(A) Videoendoscopia.

(B) Videofluroscopia.

(C) Videodeglutograma.

(D) Broncoscopia.

conhecimento_específico_fonoaudiologia
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linguagem é o resultado de uma atividade nervosa complexa que permite a comunicação interpessoal, transmissão de
informação, de estados psíquicos por meio da materialização de signos multimodais que simbolizam estes estados de
acordo com uma convenção própria da comunidade linguística. O nível da linguagem que compõe a estrutura do signifi -
cado das palavras e orações é a 

(A) fonética.

(B) semântica.

(C) pragmática.

(D) sintaxe.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a tabela a seguir que apresenta os símbolos do Alfabeto Fonético Internacional.

Disponível em:<https://www.internationalphoneticassociation.org/IPAcharts/IPA_chart_orig/pdfs/IPA_Kiel_2020_full.pdf>. Acesso em: 16 out. 2020.

Segundo o alfabeto fonético internacional, a transcrição fonética comum para o falante do português de Goiás para a
palavra

(A) xarope é [θar′ɔpi].

(B) gelo é [ʒ′elu].

(C) gigante é [j′igãnti].

(D) linho é [l′iλu].

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o resultado dos reflexos acústicos do músculo estapédio na condição via aferente contralateral, o Manual de Pro-
cedimentos em Audiometria Tonal, Logoaudiometria e Medidas de Imitância Acústica do Conselho Federal de Fonoaudi-
ologia (CFFa), em 2013, sugeriu a classificação baseada em Gelfand (1984) e Jerger e Jerger (1989) na qual o reflexo
normal é aquele 

(A) presente e desencadeado entre 70 e 100 dB acima do limiar da via aérea.

(B) presente e diminuído com diferença menor ou igual a 65 dB entre o limiar de via aérea e o reflexo estapediano con -
tralateral.

(C) presente e aumentado com diferença maior do que 100 dB entre o limiar de via aérea e o reflexo estapediano con -
tralateral.

(D) ausente até a saída máxima do equipamento.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na audiometria tonal por via aérea, o exame audiométrico
é iniciado na frequência de 1.000 Hz, em uma intensidade
presumivelmente  audível.  Estabelecido  o  limiar  na  fre-
quência de 1.000 Hz, repete-se o procedimento para as
frequências de 

(A) 500, 750, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz. 

(B) 750, 1500, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz. 

(C) 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000, 500 e 250 Hz. 

(D) 8.000, 6.000, 4.000, 3.000, 2.000, 500 e 250Hz.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  Resolução  do  Conselho  Federal  de  Fonoaudiologia
(CFFa) n. 487 e n. 568 que dispõe sobre a Triagem Auditi-
va Neonatal Universal estabelece que essa triagem deve
ser

(A) realizada com equipamentos registrado no CFFa.

(B) realizada nos neonatos e lactentes por fonoaudiólo-
gos, médicos ou enfermeiros habilitados.

(C) retestada no caso de falha no período de até 180
dias. 

(D) considerada como parâmetro para o encaminhamen-
to imediato para avaliação diagnóstica de todos os
neonatos e lactentes em caso de falha no reteste.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São características específicas das deficiências auditivas
condutivas: 

(A) limiar  auditivo  pela  via  aérea  e via  óssea  normais
com alteração na discriminação dos sons. 

(B) limiar auditivo pela via aérea pior que pela via óssea.

(C) limiar auditivo pela via aérea normal e alterado por
via óssea.

(D) limiar auditivo pela via aérea e via óssea comprome-
tidos.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de Menière é uma afecção da orelha que se ca-
racteriza clinicamente por episódios de hipoacusia, zumbi-
do e vertigem. A deficiência auditiva causada por essa do-
ença é do tipo 

(A) sensorioneural.

(B) condutiva.

(C) mista.

(D) funcional.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A presença de líquido, de viscosidade variável, na orelha
média e resultante de uma disfunção da tuba auditiva é a 

(A) timpanosclerose.

(B) otospongiose. 

(C) otulose.

(D) otite média secretora.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A laringe encontra-se bem elevada no recém-nascido e
mais próxima à base da língua quando comparada com a
do adulto. O aspecto estrutural da tuba auditiva nesta fase
contribui para aumentar a incidência de infecções de ouvi-
do médio. Nesta fase, a tuba auditiva 

(A) mantém constante abertura total que permite a venti-
lação da orelha média.

(B) mantém constante fechamento total para a proteção
da orelha média.

(C) encontra-se posicionada verticalmente desde o ouvi-
do médio até a nasofaringe.

(D) encontra-se  posicionada  horizontalmente  desde  o
ouvido médio até a nasofaringe.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  a  aquisição  de  fala  e  linguagem  de  um
bebê com desenvolvimento normal, o início do balbucio é
em torno de 

(A) 3 meses.

(B) 6 meses.

(C) 9 meses.

(D) 12 meses.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os primeiros sinais de movimentos de deglutição surgem

(A) ao  redor  da  décima semana  de  vida  intrauterina,
quando, a partir daí, o feto segue treinando e desen-
volvendo diferentes habilidades sensitivas e motoras
relacionadas à deglutição.

(B) à partir da 38 semana de vida intrauterina, quando to-
dos os sistemas do bebê estão completamente desen-
volvidos e prontos para apresentar um mecanismo de
alimentação maduro e seguro na fase neonatal.

(C) ao  nascimento,  quando  a  modificação  fisiológica
brusca, advinda com a função respiratória, permite o
desenvolvimento das habilidades sensitivas e moto-
ras relacionadas à deglutição.

(D) na primeira mamada, quando o reflexo de procura e
sucção está presente e é sinal importante de pronti-
dão para a deglutição. 
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fechamento adequado do esfíncter velofaríngeo no pro-
cesso da articulação dos sons orais da fala permite que
toda corrente aérea sonorizada seja direcionada para a
cavidade adequada e, pela ação dos elementos articulató-
rios, seja produzida uma fala normal. Qual é o sinal clínico
que pode conduzir ao diagnóstico da insuficiência velofa-
ríngea? 

(A) Hiponasalidade.

(B) Hipernasalidade.

(C) Disfonia.

(D) Disartria.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a estratégia que pode ser usada para a avaliação
clínica da insuficiência velofaríngea?

(A) Fechar as narinas com os dedos polegar e indicador
e produzir os sons /s/ e /f/ alternadamente.

(B) Fechar as narinas com os dedos polegar e indicador
e produzir os sons /z/ e /v/ alternadamente.

(C) Colocar o espelho de Glatzel horizontalmente abaixo
das narinas e pedir para o paciente soprar.

(D) Colocar o espelho de Glatzel horizontalmente abaixo
das narinas e pedir para o paciente emitir o som /m/
prolongadamente.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo da articulação dos sons da fala a ação do
músculo elevador do véu palatino, que traciona o véu para
cima e para trás em direção à parede posterior da faringe,
proporciona a articulação correta dos sons da palavra 

(A) lama.

(B) casa.

(C) neve.

(D) onda.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao avaliar clinicamente o palato de um paciente com voz
hipernasal, o fonoaudiólogo observa úvula bífida, diástase
da musculatura velar com zona translúcida mediana. Ao
palpar o palato sente uma chanfradura na sua borda pos-
terior. Segundo essas observações, qual é a hipótese di-
agnóstica?

(A) Fissura submucosa.

(B) Fissura pré-forame.

(C) Fissura cicatricial de Keith. 

(D) Fissura transforame. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A disfunção temporomandibular (DTM) pode desencadear
dor nos músculos da mastigação,  dificuldades de movi-
mentação da mandíbula, cansaço para mastigar e/ou falar,
ruídos articulares, dor de cabeça, ouvido, pescoço e nuca.
Uma etiologia frequente da DTM é

(A) a mastigação bilateral rotatória.

(B) a deglutição adaptada.

(C) o hábito oral deletério.

(D) a dor de cabeça.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o processo inflamatório crônico relacionado ao ta-
bagismo que se localiza imediatamente abaixo do epitélio
da prega vocal, na camada superficial da lâmina própria
de ambas as pregas vocais de forma assimétrica?

(A) Granuloma.

(B) Úlcera de contato.

(C) Pólipo.

(D) Edema de Reinke.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A presença de um quadro de hipertrofia e inflamação das
tonsilas  palatinas  e  faríngeas  podem  ser  responsáveis
pelo desenvolvimento da

(A) disfagia.

(B) hiperventilação dos seios paranasais.

(C) respiração oral.

(D) flacidez do músculo mentual.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A paracusia de Willis manifestada em alguns deficientes
auditivos é caracterizada pela

(A) melhora na escuta dos sons em ambientes ruidosos. 

(B) perda da audição para sons agudos. 

(C) ausência completa da audição.

(D) alteração na capacidade de discriminação auditiva.
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