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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todo profissional da área de saúde sabe da importância
de se conhecer a evolução das políticas de saúde no Bra-
sil e os determinantes históricos envolvidos neste proces-
so.  Assim, no que se refere às políticas de vigilância à
saúde, destaca-se como fato histórico a 

(A) inovação,  em 1920, do modelo  campanhista,  pura-
mente  fiscal  e  policial,  para  erradicação  da  febre
amarela no Rio de Janeiro, ocasião em que foi intro-
duzida a propaganda e a educação sanitária na téc-
nica rotineira de ação.

(B) criação, em 1940, do Ministério da Educação e Saú-
de Pública, com a finalidade de integrar as atividades
do Departamento Nacional de Saúde Pública,  fican-
do o planejamento e a execução das ações de edu-
cação sanitária sob a responsabilidade dos profissio-
nais vinculados ao Ministério da Educação. 

(C) criação, em 1950, do Ministério da Saúde, o que sig-
nificou uma nova postura do governo e uma efetiva
preocupação em solucionar os problemas de saúde
pública apresentados na época.

(D) instituição, em 1970, do Sistema Nacional de Saúde,
com o objetivo de fomentar as ações  de promoção,
proteção e recuperação da saúde, ocorrendo um au-
mento dos investimentos financeiros do governo fe-
deral nesta área e o fortalecimento do Ministério da
Saúde como órgão executivo das políticas de saúde.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de
1988, o SUS consiste em ações e serviços públicos de
saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquiza-
da, constituindo um sistema único, organizado de acordo
com diretrizes e com os seguintes princípios organizacio-
nais: 

(A) integralidade , participação popular e hierarquização.

(B) universalidade, equidade e integralidade.

(C) equidade,  desencentralização  político-administrativa
e universalidade.

(D) hierarquização, participação popular e desencentrali-
zação político-administrativa.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução
de ações de assistência terapêutica integral, inclusive far-
macêutica, de saúde do trabalhador e de vigilância

(A) sanitária e epidemiológica.

(B) ambiental e de zoonoses.

(C) epidemiológica e ambiental.

(D) de zoonoses e sanitária.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de planejamento do SUS consiste na atuação
contínua,  articulada,  integrada  e  solidária  das  áreas  de
planejamento das suas três esferas de gestão e tem por
base a formulação e/ou revisão periódica dos seguintes
instrumentos:

(A) o pacto pela vida, as políticas de saúde e o contrato
de metas entre os entes federados.

(B) o diagnóstico situacional, o plano de ação e o siste-
ma de controle da execução das estratégias.

(C) o plano de saúde, a programação anual de saúde e
os relatórios anuais de gestão.

(D) o planejamento das ações de saúde, a implementa-
ção das estratégias estabelecidas e a avaliação dos
resultados.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A rede de atenção à saúde é definida como arranjos orga-
nizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes den-
sidades tecnológicas, que buscam garantir a integralidade
do cuidado. Essa rede se caracteriza pela formação de re-
lações horizontais entre os pontos de atenção com o cen-
tro de comunicação na atenção primária à saúde e 

(A) pela promoção da integração sistêmica de ações e
serviços de saúde; pela provisão de atenção contí-
nua e integral; pelo incremento do desempenho do
sistema, em termos de acesso, equidade e eficácia
clínica; pela busca da eficiência econômica.

(B) pela busca da eficiência econômica;  pelo comparti-
lhamento de objetivos e compromissos com os resul-
tados sanitários e econômicos; pela promoção da in-
tegração sistêmica,  de ações e serviços de saúde;
pela responsabilização na atenção contínua e inte-
gral.

(C) pela  provisão  de  atenção contínua  e  integral;  pelo
cuidado multiprofissional; pelo incremento do desem-
penho do sistema em termos de acesso, equidade e
eficácia clínica; pela centralidade nas necessidades
em saúde de uma população.

(D) pela centralidade  nas  necessidades  em  saúde  de
uma população; pela responsabilização na atenção
contínua  e  integral;  pelo  cuidado  multiprofissional;
pelo compartilhamento de objetivos e compromissos
com os resultados sanitários e econômicos.

conhecimentos_comuns_saúde_pública



UFG/CS                                                                         PROCESSO SELETIVO                                                              COREMU/2021

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação da promoção da saúde, os valores
e princípios  configuram-se como expressões fundamen-
tais de todas as práticas e ações. Assim, são princípios
fundantes no processo de concretização da Política Nacio-
nal de Promoção à Saúde a equidade, a integralidade, a
territorialidade,  a  intersetorialidade,  a  intrassetorialidade,
bem como:

(A) a solidariedade, a ética, a inclusão social e o respeito
às diversidades.

(B) a sustentabilidade, o respeito às diversidades, a au-
tonomia e a inclusão social.

(C) a participação social, a autonomia, o empoderamento
e a sustentabilidade.

(D) a ética, o empoderamento, a solidariedade e a parti-
cipação social.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Ho-
mem tem por objetivo orientar as ações e os serviços de
saúde para  a  população masculina.  As  diretrizes dessa
política foram elaboradas tendo em vista a integralidade, a
factibilidade, a coerência e a viabilidade. Neste contexto, a
integralidade pode ser compreendida a partir do trânsito
do usuário por todos os níveis da atenção, na perspectiva
de uma linha de cuidado que estabeleça uma dinâmica de
referência e de contrareferência, bem como de:

(A) implementação desta política diretamente relaciona-
da aos três níveis de gestão e do controle social, a
quem se condiciona o comprometimento e a possibi-
lidade da execução das ações fundamentadas nas
diretrizes propostas.

(B) compreensão sobre os agravos e sobre a complexi-
dade dos modos de vida e situação social do indiví-
duo, a fim de promover intervenções sistêmicas que
abranjam inclusive as determinações sociais sobre a
saúde e a doença.

(C) disponibilidade de recursos, tecnologia, insumos
técnico-científicos  e  estrutura  administrativa  e
gerencial que permita, na prática, a implantação
das ações necessárias ao atendimento dessa po-
pulação.

(D) fundamentação das ações nos princípios da huma-
nização e da  qualidade,  que implicam na promo-
ção, reconhecimento e respeito à ética e aos direi-
tos do homem, obedecendo às suas peculiaridades
socioculturais.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Crian-
ça tem por objetivo promover e proteger a saúde e o alei-
tamento materno. Nesse contexto, dentre os princípios ori-
entadores desta política, tem-se que o direito à vida e à
saúde é um princípio:

(A) fundamental garantido mediante o acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a promoção,
proteção integral e recuperação da saúde, por meio
da efetivação de políticas públicas que permitam o
nascimento, crescimento e desenvolvimento sadios e
harmoniosos, em condições dignas de existência, li-
vre de qualquer forma de violência.

(B) do SUS que trata da atenção global, contemplando
todas as ações de promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação, de modo a prover resposta satisfatória
na produção do cuidado, não se restringindo apenas
às demandas apresentadas; compreendendo, ainda,
a garantia de acesso a todos os níveis de atenção,
mediante a integração dos serviços.

(C) constitucional que compreende a primazia de receber
proteção e cuidado em quaisquer circunstâncias, ter
precedência de atendimento nos serviços de saúde e
preferência nas políticas sociais e em toda a rede de
cuidado e de proteção social existente no território,
assim como a destinação privilegiada de recursos em
todas as políticas públicas.

(D) que se refere ao estabelecimento e à qualidade do
vínculo filho/mãe/família/cuidadores e destes com os
profissionais  de saúde que atuam nos espaços de
assistência para a conquista do desenvolvimento in-
tegral; este princípio é a nova mentalidade que apor-
ta, sustenta e dá suporte à ação de todos os implica-
dos na atenção integral à saúde.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A morbimortalidade de adolescentes e jovens  é marcada
por  diferentes  modalidades  de  violência.  Dentre  estas,
quais são, em ordem decrescente de ocorrências, as res-
ponsáveis pela maioria dos atendimentos?

(A) A negligência, a violência psicológica, o abandono, a
violência física e a violência sexual.

(B) A violência física, a violência sexual, a violência psi-
cológica, o abandono e a negligência.

(C) A violência sexual, a violência psicológica, a violência
física, a negligência e o abandono.

(D) O abandono, a violência física, a violência sexual, a
violência psicológica e a negligência.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista de vigilância do SARS-CoV-2, responsá-
vel pela infecção da Covid-19, a notificação dos casos às
autoridades sanitárias  é  de extrema importância  para o
controle da doença. Quanto a essa notificação, ressalta-se
que ela deve ser feita

(A) no prazo máximo de 36 horas a partir  do conheci-
mento do caso.

(B) nos casos suspeitos de síndrome gripal e de síndro-
me respiratória aguda grave.

(C) pelo médico ou enfermeiro dos serviços públicos en-
volvidos na assistência ao paciente.

(D) pelos laboratórios quando for identificado resultados
reagentes/não detectáveis nas amostras testadas.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Novas doenças transmissíveis  estão surgindo, enquanto
outras reaparecendo em decorrência de mudanças sociais
e ambientais. A epidemiologia se desenvolve a partir do
estudo do aparecimento destas doenças e da interação
entre agentes, vetores e reservatórios. Neste contexto, en-
tende-se por epidemia a ocorrência de uma dada doença
em

(A) uma área geográfica delimitada ou numa população
restrita, com aumento repentino no número de casos,
devendo estes estarem relacionados entre si. 

(B) diversas regiões do planeta com o número de casos
acima do esperado, afetando vários países ou conti-
nentes configurando assim um cenário de maior gra-
vidade epidemiológica.

(C) uma  área  geográfica  ou  grupo  populacional  com
padrão relativamente estável no número de casos
que  apresenta  elevadas  taxas  de  incidência  ou
prevalência.

(D) uma região ou comunidade com número excessivo
de casos, em relação ao que normalmente seria es-
perado, devendo ser especificado o período, a região
geográfica  e  outras  particularidades  da  população
em que os casos ocorreram.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma doença transmissível ou infecciosa é aquela causada
pela  transmissão  de  um  agente  patogênico  específico
para  um  hospedeiro  suscetível  e  doença  contagiosa  é
aquela que pode ser transmitida pelo toque, contato direto
entre os seres humanos, sem a necessidade de um vetor
ou veículo interveniente. Enquadram-se, simultaneamen-
te, nessas duas categorias, as seguintes doenças: 

(A) a sífilis, o sarampo e a tuberculose.

(B) a malária, a febre amarela e a dengue.

(C) a Covid-19, a leishimaniose visceral e a zika.

(D) a chikungunya, a hanseníase e a poliomielite.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maior parte da carga das doenças, assim como as ini-
quidades em saúde, que existem em nosso país, acontece
por conta das condições em que as pessoas nascem, vi-
vem, trabalham e envelhecem. Esse conjunto de condi-
ções é conhecido por determinantes 

(A) econômicos da saúde.

(B) ambientais da saúde.

(C) sociais da saúde. 

(D) políticos da saúde. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Ministério  da Saúde tem reafirmado o HumanizaSUS
como política que atravessa as diferentes ações e instân-
cias do Sistema Único de Saúde. Esta política aposta na
indissociabilidade entre

(A) política de saúde e educação em saúde.

(B) atenção à saúde e gestão dos serviços de saúde.

(C) gestão dos serviços de saúde e política de saúde.

(D) educação em saúde e atenção à saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular está inserido como estraté-
gia no contexto multidisciplinar do tratamento de enfermi-
dades e consiste numa reunião de toda a equipe de saúde
para ajudar a entender o sujeito individual ou coletivo com
alguma demanda de cuidado em saúde.  Este  projeto  é
composto por quatro momentos sequenciais, que são: 

(A) coleta de informações,  diagnóstico,  planejamento e
execução das ações.

(B) coleta de informações, planejamento, implementação
e avaliação das ações.

(C) diagnóstico, priorização dos problemas, definição de
metas e reavaliação.

(D) diagnóstico, definição de metas, divisão de responsa-
bilidades e reavaliação.

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

Qual o tipo de  perda auditiva na qual a orelha média ou
externa encontram-se inalteradas?

(A) Central.

(B) Condutiva.

(C) Mista.

(D) Sensorioneural.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir. 

“Defeito na audição que não pode ser expresso em decibel.
Nele, as alterações da discriminação auditiva são as respon-
sáveis pela qualidade da audição. Mesmo que se aumente a
intensidade da fonte sonora,  os pacientes não conseguem
entender  perfeitamente o significado das palavras,  embora
possam ouvi-las.”

A descrição apresentada refere-se à

(A) anacusia.

(B) disacusia.

(C) hipoacusia.

(D) surdez.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a patologia na orelha média que apresenta líquido
de viscosidade variável e é resultante de uma disfunção
da tuba auditiva?

(A) Otite média secretora.

(B) Otospongiose.

(C) Síndrome de Van der Hoeve.

(D) Timpanosclerose.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o tipo de emissões otoacústicas que utiliza energia
acústica gerada na cóclea, mediante estimulação simultâ-
nea com dois tons de frequências e níveis apropriados?

(A) Espontâneas.

(B) Produtos de distorção.

(C) Frequência-dependentes.

(D) Transitórias.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No recém-nascido, o processo de alimentação é inteira-
mente reflexo sem recrutar atividade suprabulbar. O ritmo
de sucção é regulado  pelos seguintes pares cranianos:

(A) V, VII e XI.

(B) V, VII e XII.

(C) VI, VIII e XI.

(D) VI, VIII e XII.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o hormônio, produzido pela glândula adeno-hipófi-
se, responsável por estimular a secreção do leite após o
parto?

(A) Estrógeno.

(B) Ocitocina.

(C) Progesterona.

(D) Prolactina.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a função da cavidade oral, imprescindível durante
a alimentação, caracterizada pela tosse e pelo espirro?

(A) Condução.

(B) Digestória.

(C) Proteção.

(D) Tegumentar.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual o tipo de leite materno descrito por Carvalho e Tava-
res (2010) e que tem a maior quantidade de proteína?

(A) Colostro.

(B) Precoce.

(C) Leite maduro.

(D) Leite de transição.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente masculino, de 62 anos, com diagnóstico médico de
acidente vascular encefálico há dois dias, apresenta hemiple-
gia  direita;  na  avaliação  rápida  de  linguagem  à beira-leito
apresentou: fluência no discurso, repetição normal, parafasi-
as semânticas, circunlóquios, compreensão e nomeação alte-
rados.

De acordo com o relato, o paciente apresenta reações ca-
racterísticas de qual tipo de afasia?

(A) Transcortical sensorial.

(B) Transcortical motora.

(C) Wernicke.

(D) Broca.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso de variações dos parâmetros vocais na comunica-
ção, determinado pela intenção de quem fala e traduz o
uso da voz na comunicação, é denominado de

(A) fluência.

(B) discurso.

(C) prosódia.

(D) pragmática.

conhecimentos_específicos_fonoaudiologia
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são as dislexias adquiridas chamadas de centrais,
que  apresentam ruptura de uma das vias de leitura e que
pode ocorrer na via perilexical ou na via lexical?

(A) Alexia pura, profunda, assemântica e por negligên-
cia.

(B) Alexia pura, fonológica, de superfície e por negligên-
cia.

(C) Alexia pura, fonológica, assemântica e de superfície.

(D) Profunda, fonológica, assemântica e de superfície.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São características das lesões neurotraumáticas denomi-
nadas de complicações terciárias:

(A) hematoma subperiostal, hematoma subgaleal, lesões
do couro cabeludo, afundamentos e lesão axonal di-
fusa.

(B) hematoma subdural, cisto leptomeníngeo, fístula ca-
rótido-cavernosa,  aneurismas  traumáticos  e  atrofia
cerebral.

(C) hemorragia meníngea traumática, fístulas liquóricas e
higromas.

(D) lesões isquêmicas,  hemorragia  intracontusional  tar-
dia e empiemas.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o instrumento que avalia abertura ocular, resposta
motora e resposta verbal e que é comumente utilizado em
pacientes internados em uma unidade de terapia intensi-
va?

(A) Apache.

(B) Ramsay.

(C) Escala de Richmond de agitação.

(D) Escala de coma de Glasgow.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais pares cranianos estão intrinsicamente relacionados
à sensação térmica, tátil e dolorosa intraoral do adulto?

(A) V e IX.

(B) V e X.

(C) VI e IX.

(D) VI e X.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As miopatias representam um grupo de doenças em que
há acometimento da fibra muscular e, de forma geral, ca-
racterizam fraqueza muscular  e  diminuição dos reflexos
profundos, podendo levar à disfagia. Fazem parte do gru-
po de miopatias adquiridas as

(A) distrofias musculares, as inflamatórias, as infecciosas
e as tóxicas.

(B) distrofias musculares, as metabólicas, as infecciosas
e as tóxicas.

(C) inflamatórias, as infecciosas, as tóxicas e as do paci-
ente crítico.

(D) inflamatórias, as metabólicas, as tóxicas e as do pa-
ciente crítico.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No parkinsonismo, a diminuição dos movimentos muscula-
res levando à redução da expressão facial e diminuição da
expressão gestual,  redução da deglutição automática da
saliva, dentre outros, são chamadas de 

(A) acinesia.

(B) hipocinesia.

(C) distonia.

(D) hipotonia.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre  as  principais  doenças  neuromusculares  estão  as
neuropatias periféricas axonais. São elas:

(A) a miastenia grave, a polineuropatia diabética, as gli-
cogenoses e a polimiosite.

(B) a miastenia grave, as paralisias periódicas, as glico-
genoses e a polimiosite.

(C) a neuropatia amiloide, as paralisias periódicas, as ra-
diculopatias e as plexopatias.

(D) a neuropatia amiloide, a polineuropatia diabética, as
radiculopatias e as plexopatias.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A rigidez da hemiface comprometida na paralisia facial pe-
riférica é denominada de

(A) sincronia.

(B) contratura.

(C) mobilidade. 

(D) sincinesia.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A miastenia gravis é uma doença neuromuscular autoimu-
ne caracterizada pela alteração da junção mioneural com
produção de autoanticorpos antirreceptores de acetilcolina
que, por sua vez, bloqueiam os receptores de acetilcolina
na placa motora, comprometendo sua função. Essa doen-
ça tem como principais características a fraqueza e a 

(A) cianose.

(B) distrofia.

(C) atelectasia pulmonar.

(D) fadiga muscular.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As laringectomias  parciais  horizontais  supraglóticas  são
cirurgias que envolvem a remoção da região imediatamen-
te acima das pregas vocais, das pregas vestibulares à epi-
glote, em razão das lesões pequenas da região epiglote.
Nesse tipo de cirurgia, há a remoção dos dois esfíncteres
superiores  de  proteção  das  vias  aéreas.  Os  pacientes
submetidos a essa cirurgia costumam desenvolver

(A) disfonia.

(B) disartria.

(C) disfagia.

(D) dispneia.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As alterações fonoaudiológicas frequentemente encontra-
das em pacientes traqueostomizados incluem: redução da
frequência dos reflexos de deglutição e de tosse, da ele-
vação/anteriorização laríngea, da sensibilidade faríngea e
laríngea,  incoordenação e redução do  tempo de  fecha-
mento glótico, compressão do esôfago pelo cuff, diminui-
ção da pressão subglótica e atrofia da musculatura

(A) laríngea.

(B) faríngea.

(C) esofágica.

(D) nasal.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição da função a seguir.

Função importante para o crescimento e o desenvolvimento
orofacial, principalmente do terço médio e inferior da face. É
considerada matriz funcional de crescimento craniofacial, daí
a importância de mantê-la equilibrada. Promove o aumento
da pressão intraoral, a língua exerce função expansora e mo-
deladora sobre a maxila, juntamente com a contenção exter-
na exercida pela oclusão labial.

Qual é a função descrita?

(A) Sucção.

(B) Respiração.

(C) Mastigação.

(D) Deglutição.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas disartrofonias, o objetivo do trabalho respiratório deve
ser o aumento, a manutenção e o controle de qual pres-
são aérea?

(A) Supra-hióidea.

(B) Sub-hióidea.

(C) Supraglótica.

(D) Subglótica.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Almeida (2010) afirma que, no período neonatal, em um
bebê a termo e saudável, com peso adequado, que suga
o peito sem dificuldades e apresenta boa diurese, é acei-
tável uma perda de peso de até

(A) 10%.

(B) 13%.

(C) 16%.

(D) 20%.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição das lesões a seguir.

São de massa geralmente unilaterais, de configuração exo-
fítica a partir da borda livre, podendo ser sésseis ou pedicula-
das, de tamanhos e coloração variados, podem ocorrer em
diferentes regiões da prega vocal, mais usualmente em sua
metade anterior.

Essas lesões são denominadas:

(A) granulomas.

(B) pólipos vocais.

(C) carcinomas.

(D) nódulos vocais.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são as fases da mastigação? 

(A) Incisão, amassamento e pulverização.

(B) Amassamento, trituração e sucção.

(C) Incisão, trituração e pulverização.

(D) Sucção, incisão e amassamento.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição do exame diagnóstico a seguir.

De extremo valor no diagnóstico de pacientes com desordens
neuromusculares da laringe, pois estuda a função neuromus-
cular, detectando a presença ou ausência de atividade e é
capaz de designar a localização da lesão, ou seja, se a lesão
encontra-se em nível do neurônio motor inferior ou superior.

O exame descrito refere-se à 

(A) estroboscopia laríngea.

(B) eletromiografia laríngea.  

(C) cintilografia laríngea.

(D) nasofibroscopia laríngea.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O IX par de nervo craniano glossofaríngeo, é um nervo
misto, responsável pelas sensações da região posterior da
cavidade oral  e  da faringe e,  também,  pelo  suprimento
motor de alguns músculos da faringe e do véu palatino. A
lesão desse par neural  pode produzir  diversas reações,
como perda de sensação e paladar na região posterior da
língua, perda unilateral de reflexo nauseoso e desvio da
úvula contralateral à lesão. Essas reações estão associa-
das à

(A) disfonia.

(B) disartrofonia.

(C) disartria.

(D) disfagia.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O esqueleto da laringe é formado por cartilagens, múscu-
los, membranas e mucosa. As cartilagens laríngeas são
em número de nove, sendo principais as seguintes:

(A) tireóidea, cuneiforme e corniculada.

(B) cuneiforme, cricóidea e epiglote.

(C) tireóidea, cricóidea e aritenóideas.

(D) epiglote, corniculada e aritenóideas.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir do momento em que o alimento é aceito e recebi-
do na boca, é iniciado o processo da deglutição. A saliva é
produzida a partir do disparo do reflexo do paladar, defla-
grado nos dois terços anteriores da língua. As musculatu-
ras oral e perioral fazem a contenção do bolo dentro da
cavidade oral.  A consistência,  o  tamanho e a  forma do
bolo alimentar geram as sensações táteis. O alimento é
movido entre a língua e os

(A) molares.

(B) incisivos laterais.

(C) incisivos centrais.

(D) caninos.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Embriologicamente, a laringe surge a partir de um prolon-
gamento da faringe, como uma dobra do endoderma. Em
qual semana de vida intrauterina isto ocorre?

(A) Segunda semana.

(B) Terceira semana.

(C) Quarta semana.

(D) Quinta semana.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Santos e Russo (2011), a técnica na qual amos-
tras  padronizadas  de  linguagem oral  são  apresentadas
por meio de um sistema calibrado para medir algum as-
pecto da capacidade auditiva, estabelecendo-se uma por-
centagem de palavras entendidas corretamente em fun-
ção da intensidade, para que sejam medidas e expressas
em dB relativos (NA). Essa técnica descrita denomina-se:

(A) mascaramento.

(B) audiometria.

(C) imitanciometria.

(D) logoaudiometria.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O meato acústico externo tem como função principal

(A) conduzir o som até a membrana timpânica.

(B) proteger a orelha média.

(C) conduzir o som até a orelha interna.

(D) proteger a membrana timpânica.
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O resultado da contração da musculatura timpânica que
gera aumento do nível da pressão sonora (NPS) no me-
ato  acústico externo e diminuição na transmissão dos
sons de baixa frequência para a orelha média é denomi-
nado reflexo

(A) timpânico.

(B) sonoro.

(C) acústico.

(D) estapédico.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato a seguir.

Paciente do sexo feminino, professora, de 42 anos, refere voz
fraca há mais ou menos dois anos. Não consegue mais gritar
com os alunos. No fim de semana, a voz melhora, na segun-
da e na terça fica quase boa, na quarta-feira começa a piorar
e, na quinta à tarde, está praticamente sem voz. Relata um
enorme cansaço ao falar e já não tem mais gosto para dar au-
las. Ao exame videolaringoscópico, presença de fenda trian-
gular médio-posterior e lesões esbranquiçadas bilaterais das
pregas vocais. 

De acordo com o relato, a paciente apresenta um quadro
típico  de  comportamento  vocal  inadequado,  com fadiga
vocal e perda de potência à fonação, característico de

(A) cisto.

(B) pólipo.

(C) papiloma.

(D) nódulo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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