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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
A genética das cavernas 
 
Quando os primeiros humanos chegaram à Europa e à 
Ásia, há 40 mil anos, aquela terra já era habitada por 
outros indivíduos – os neandertais viveram por 150 mil 
anos nessa região. Eles eram baixos e musculosos (1,60 
metro e 84 quilos em média), tinham o queixo recuado e 
faces alongadas e projetadas para a frente. A caixa 
craniana baixa, e também comprida, abrigava um cérebro 
maior que o nosso. Com eles, dividimos um ancestral 
comum, separado em espécies diferentes há quase 700 
mil anos. 
 
Desde que os primeiros ossos do homem de neandertal 
foram encontrados em 1856, na Alemanha, no Vale de 
Neander (Neanderthal, em alemão), a ciência tenta 
responder a inúmeras perguntas a respeito da espécie. Na 
semana passada, um grupo internacional de 
pesquisadores conseguiu um feito notável. Liderados pelo 
geneticista sueco Svante Pääbo, conseguiram pela 
primeira vez sequenciar o genoma de um ser extinto – 
exatamente o nosso primo neandertal. “Isso nos dá uma 
nova perspectiva da relação entre eles e os primeiros 
humanos – uma perspectiva genética”, diz Ed Green, 
professor de engenharia biomolecular da Universidade da 
Califórnia e um dos autores da pesquisa. “Agora, podemos 
nos concentrar nas regiões do nosso genoma que 
parecem ser diferentes do deles para identificar o que nos 
torna verdadeiramente humanos”, afirmou Green à ISTOÉ. 
 
01. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica do texto 1: 

 
a) Apresenta uma informação nova relativa a 

elementos da realidade. 
b) No primeiro parágrafo fica claro o caráter 

introdutório permitindo ao leitor identificar 
assunto. 

c) Linguagem popular com grau de formalidade 
variando de acordo com o veículo de circulação 
(revista). 

d) A fala do entrevistado aparece transcrita a partir 
do discurso direto. 

e) Procura, no parágrafo inicial, situar o leitor no 
contexto no qual se insere o tema abordado. 

 
02. ‘dividimos um ancestral comum’. Em qual das 
alternativas abaixo está a frase na qual a palavra tem o 
mesmo significado que o termo sublinhado? 
 

a) O professor esclareceu que a resposta estava nos 
ângulos comuns de um sólido. 

b) Um dia comum traz cerca de 2 mil visitantes ao 
sítio arqueológico. 

c) Pelo modo comum como se vestiam, foram 
julgados pobres. 

d) O comum dos alunos prefere não ter aulas aos 
sábados. 

e) É comum que os ânimos se alterem em épocas 
de eleição municipal. 

 
 
 

03. A informação central dada pelo texto é: 
 

a) A descrição detalhada do aspecto físico do 
Neandertal. 

b) A descoberta de um ancestral comum ao 
Neandertal e o sapiens sapiens. 

c) A busca da ciência em encontrar fósseis de 
ancestrais humanos. 

d) O mapeamento do genoma de um ser extinto. 
e) O desejo de se saber o que nos torna realmente 

humanos. 
 
04. Assinale a opção INCORRETA quanto aos aspectos 
gramaticais do texto: 
 

a) ‘Na semana passada, um grupo internacional de 
pesquisadores conseguiu um feito notável.’ 
O termo sublinhado funciona como núcleo de um 
predicado verbal. 

b) ‘A caixa craniana baixa, e também comprida, 
abrigava um cérebro maior que o nosso.’ 
O verbo em destaque refere-se a fato que se 
prolongou por algum tempo, no passado. 

c) “Agora, podemos nos concentrar nas regiões do 
nosso genoma que parecem ser diferentes do 
deles para identificar o que nos torna 
verdadeiramente humanos” 
Todos os verbos empregados na frase transmitem 
eventos posteriores ao momento da enunciação. 

d) ‘Desde que os primeiros ossos do homem de 
neandertal foram encontrados em 1856, na 
Alemanha, no Vale de Neander (Neanderthal, em 
alemão), a ciência tenta responder a inúmeras 
perguntas a respeito da espécie.’ 
O modo verbal indica que o enunciado é tomado 
pelo falante como algo certo. 

e) ‘aquela terra já era habitada por outros indivíduos’ 
O termo sublinhado é uma forma verbal com valor 
equivalente ao de um adjetivo. 

 
 
TEXTO 2 
 
TRADUZIR-SE  
 
Uma parte de mim é todo mundo: 
outra parte é ninguém: fundo sem fundo. 
Uma parte de mim é multidão: 
outra parte estranheza e solidão. 
 
Uma parte de mim pesa, pondera: 
outra parte delira. 
Uma parte de mim almoça e janta: 
outra parte se espanta. 
 
Uma parte de mim é permanente: 
outra parte se sabe de repente. 
Uma parte de mim é só vertigem: 
outra parte; linguagem. 
 
Traduzir uma parte na outra parte 
- que é uma questão de vida ou morte – 
 
 
será arte?  
 
(Ferreira Gullar) 
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05.  Podemos afirmar que as imagens do poema acima 
são construídas a partir da: 
 

a) intolerância 
b) oposição 
c) compreensão 
d) linguagem 
e) gramática 

 
06. Considere a afirmação INCORRETA sobre o texto: 
 

a) O tempo verbal predominante é o presente do 
indicativo que serve também para demonstrar o 
caráter reflexivo do texto. 

b) Pode-se afirmar que a predominância de 
elementos concretos confirma a abordagem 
imagética do texto.  

c) O emprego do verbo ‘ser’ é uma constante no 
texto, embora algumas vezes esteja elíptico. 

d) O poema foi construído a partir de paralelismos 
repetidos nos períodos de cada estrofe. 

e) A pontuação auxilia na percepção do 
encadeamento dos versos. 

 
TEXTO 3 
 
Brasil perde mais de R$ 40 bi por ano com corrupção, 
afirma estudo da Fiesp 
 
A corrupção custa ao Brasil pelo menos R$ 41,5 bilhões 
por ano, ou 1,38% do PIB. Essa perda resulta do desvio 
direto de verba pública e também de perda de eficiência de 
investimentos, distorções na concorrência e falta de 
segurança para os empreendimentos. A conclusão é do 
relatório “Corrupção: custos econômicos e propostas de 
combate”, da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp).  
 
O cálculo foi feito a partir de comparações em um grupo de 
95 nações. O estudo encontrou uma fortíssima relação 
entre a desconfiança de uma sociedade sobre como seu 
governo cuida da verba pública (no Brasil, essa 
desconfiança é bem alta) e o desempenho ruim do país em 
outros indicadores bem objetivos e diretamente 
relacionados à produtividade econômica, como eficiência 
administrativa do governo, cumprimento da lei, risco para 
investidores e competitividade econômica em relação a 
outras nações. O resultado é que se a corrupção, ou a 
percepção da corrupção, no Brasil fosse reduzida para um 
nível similar ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do 
nível utópico de “corrupção zero”), R$ 41,5 bilhões anuais 
seriam colocados para trabalhar a favor da sociedade. 
 
07. ‘O resultado é que se a corrupção, ou a percepção da 
corrupção, no Brasil fosse reduzida para um nível similar 
ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do nível utópico 
de “corrupção zero”), R$ 41,5 bilhões anuais seriam 
colocados para trabalhar a favor da sociedade’ 
 
A ideia principal estabelecida pela relação entre as 
orações do período é a de: 
 

a) causa 
b) condição 
c) conclusão 
d) explicação 
e) concessão 

 
 

08. Pode-se perceber que o resultado da pesquisa 
relaciona: 
 

a) Brasil e Estados Unidos. 
b) Corrupção e percepção da corrupção. 
c) Pesquisas e resultados. 
d) Corrupção e PIB. 
e) Corrupção e investimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09. A expressão em destaque ‘cara’ revela: 
 

a) ironia 
b) leveza 
c) metáfora 
d) metonímia 
e) sinédoque 

 
10. Sobre a regência dos verbos na charge: 
 

a) ‘iria perder’ deveria ter complemento regido por 
preposição. 

b) No primeiro balão o termo ‘os pobres coitados’ 
funciona como objeto direto da locução verbal ‘vai 
ajudar’. 

c) Para reproduzir a fala popular, o autor empregou 
a regência incorreta do verbo ‘ajudar’, que no 
caso é transitivo indireto. 

d) Todo verbo empregado em sua forma infinitiva é 
definido como intransitivo pela impossibilidade de 
se complementá-lo quando em sua forma 
nominal. 

e) ‘iria perder’ pedia como complemento um objeto 
direto preposicionado. 
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2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   

 
 
11. A vacina contra o vírus da hepatite A é disponibilizada 
pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) nas 
seguintes situações, EXCETO:  
 

a) Pessoas com outras doenças hepáticas crônicas 
que sejam suscetíveis à hepatite A. 

b) Receptores de transplantes alogênicos ou 
autólogos, após transplante de medula óssea.  

c) Doenças que indicam esplenectomia. 
d) Candidatos a receber transplantes autólogos de 

medula óssea, antes da coleta, e doadores de 
transplante alogênico de medula óssea. 

e) Crianças menores de 5 anos com problemas 
imunológicos. 

 
12. Referente a história natural da infecção pelo HIV é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Existem três fases que mostram a dinâmica da 
interação vírus-hospedeiro: uma fase aguda 
inicial; uma fase média crônica; e uma fase final 
de crise. 

b) A fase aguda inicial representa a resposta de um 
adulto imunocompetente à infecção pelo HIV. 
Caracteriza-se por alto grau de produção de 
vírus, viremia (presença de vírus circulando no 
sangue) e implante generalizado nos tecidos 
linfóides. Mas a infecção inicial é prontamente 
controlada por uma resposta imunológica 
antiviral.  

c) A fase média, crônica, representa um estágio de 
relativa contenção do vírus associada a um 
período de latência clínica. O sistema 
imunológico ainda está íntegro, mas há uma 
replicação constante do HIV, principalmente nos 
tecidos linfóides, que pode durar vários anos. Os 
pacientes permanecem assintomáticos ou 
apresentam linfadenopatia generalizada 
persistente. Os sintomas constitucionais são 
leves ou inexistem. 

d) A fase final ou de crise caracteriza-se pela 
deterioração das defesas do hospedeiro, 
recrudescimento da replicação viral e doença 
clínica. Normalmente os pacientes apresentam 
febre prolongada (mais de 15 dias), fadiga, perda 
de peso e diarréia; o número de linfócitos (CD4+) 
cai.  

e) Depois de um período variável, sobrevêm 
infecções graves, tuberculose, pneumonia, 
alguns tipos de câncer, candidíase ou doença 
neurológica clinicamente evidente, então se pode 
dizer que o paciente está com AIDS. Além disso, 
de acordo com as orientações dos Centros para 
Controle de Doença, qualquer pessoa infectada 
pelo HIV com menos de 200 células linfócitos 
TCD4+/μ l é considerada como tendo AIDS. 

 
13. Referente ao Sistema de Informações Hospitalares é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O registro sistemático de âmbito nacional dos 
dados das internações hospitalares para fins 
administrativos e do pagamento da prestação de 
serviços aos hospitais contratados foi 
estabelecido em 1976, quando o então Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS) do 
Ministério da Previdência e Assistência Social 
estabeleceu o Sistema Nacional de Controle de 
Pagamento e Conas Hospitalares. 

b) O seu instrumento de coleta é a Guia de 
Internação Hospitalar, constituindo-se em 
Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em 
1983. 

c) Como um sistema de informação, sua cobertura 
foi ampliada para os hospitais de ensino entre 
1996 a 1997, porém permaneceu dedicado à 
apuração de contas hospitalares, com fins 
administrativos, de controle de custo e auditoria. 

d) Esse sistema de informação apresenta sua 
conformação atual desde o início da década de 
90, quando o Ministério da Saúde assumiu as 
atribuições de gestão da assistência médica da 
previdência social, recebendo a denominação 
Sistema de Informação Hospitalares do SUS 
(SIH-SUS). 

e) O formulário da AIH antes impresso e distribuído 
nacionalmente pelo Ministério da Saúde, passou, 
em 1998, a ser emitido pelos estados a partir de 
série numérica única, sendo implantado em 
versão informatizada. 

 
14. Referente à Atenção Primária à Saúde (APS) é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A APS é uma forma de organização dos serviços 
de saúde, uma estratégia para integrar todos os 
aspectos desses serviços, tendo como 
perspectiva as necessidades em saúde da 
população. 

b) Em sua forma mais desenvolvida, a Atenção 
Primária é a porta de entrada ao sistema de 
saúde e o local responsável pela organização do 
cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e 
da população, ao longo do tempo. 

c) A Atenção Primária se diferencia da secundária e 
da terciária por diversos aspectos, entre eles: 
dedica-se aos problemas mais freqüentes 
(simples, nunca complexos), que se apresentam, 
sobretudo em fases iniciais e que são, portanto, 
menos definidos. 

d) Nas unidades de saúde, consultórios 
comunitários, escolas ou asilos, nos espaços 
comunitários, observa-se grande variedade de 
necessidades em saúde, forte componente a ser 
dedicado à prevenção de doenças, alta 
proporção de pacientes já conhecidos pela 
equipe de saúde e maior familiaridade dos 
profissionais, tanto com as pessoas, quanto com 
seus problemas. 

e) A Atenção Primária tem, portanto, qualidades 
únicas, que a caracterizam e diferenciam dos 
demais níveis de atenção. Para realmente 
entendermos o que é a APS, devemos conhecer 
os elementos que a constituem.  

 
15.

 

Uma epidemia com alta velocidade de progressão 
deve ser considerada do tipo? 
 

a) Explosiva. 
b) Progressiva. 
c) Fonte comum. 
d) Fonte pontual. 
e) Fonte persistente. 
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16. Referente ao Sistema de Nascidos Vivos – SINASC  é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Implantado em 1990, tem como formulário de 
entrada de dados padrão, a Declaração de 
Nascido Vivo – DN, do Ministério da Saúde, que 
deve ser preenchida para todos os nascidos 
vivos no país, assim entendido, "todo produto da 
concepção que, independentemente do tempo 
de gestação, depois de expulso ou extraído do 
corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal 
de vida, tal como batimento cardíaco, pulsação 
do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos 
músculos de contração voluntária, estando ou 
não desprendida a placenta”.  

b) Seu instrumento de coleta á a Declaração de 
Nascido Vivo (DN). 

c) Esse sistema capta dados sobre as condições da 
gravidez, parto e nascimento, inclindo entre eles, 
o peso ao nascer, a idade gestacional e a 
realização de pré-natal. 

d) Alguns indicadores também podem ser 
formulados para a avaliação da rede de serviços 
de atenção à gravidez e ao parto, como por 
exemplo, a proporção de Apgar no primeiro 
minuto, menor que 9 em nascidos vivos com 
mais de 2.500 g. ou o número de consultas pré-
natal realizadas para cada nascido vivo, entre 
outros.  

e) Podem ainda ser calculados indicadores 
clássicos voltados à caracterização geral de uma 
população, como a taxa bruta de natalidade e a 
taxa de fecundidade geral. 

 
17. Para os órgãos de controle da administração pública 
e, neste caso, para os setores responsáveis pelo controle 
das ações do Estado sobre a política de saúde, como o 
Ministério Público, o Poder Legislativo e os Conselhos de 
Saúde, existem alguns instrumentos de gestão que 
devem ser acessados e analisados com o objetivo de se 
entender os problemas existentes, tanto na prestação dos 
serviços públicos de saúde, como na gestão do sistema, 
tais como os descritos abaixo, EXCETO:  
 

a) Planos de Saúde.  
b) Plano Público Anual – PPA. 
c) Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO.  
d) Lei Orçamentária Anual – LOA.  
e) Planos de Aplicação.  

 
18. O Siab é um sistema que agrega e processa as 
informações sobre a população visitada. Essas 
informações são recolhidas em fichas de cadastramento e 
de acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios 
de consolidação dos dados. Alguns dos instrumentos de 
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23. Refere-se à anestesia e perda sensorial dissociativas: 
 

a) Surdez psicogênica. 
b) Afonia psicogênica. 
c) Disfonia psicogênica. 
d) Polifagia. 
e) Transtorno da alimentação da primeira e da 

segunda infância. 
 
24. Transtorno específico do desenvolvimento na qual a 
utilização dos fonemas pela criança é inferior ao nível 
correspondente à sua idade mental, mas no qual o nível de 
aptidão lingüística é normal. Nestes transtornos incluem-
se, EXCETO: 
 

a) Dislalia. 
b) Lalação. 
c) Apraxia. 
d) Transtorno do desenvolvimento de comunicação 

fonológica. 
e) Transtorno do desenvolvimento funcional de 

articulação da fala. 
 
25. Ações de saúde da criança são ações voltadas à 
promoção, a proteção e a recuperação da saúde da 
criança, no âmbito individual e coletivo, especialmente 
quanto ao aspectos descritos abaixo, do qual é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Incentivo ao aleitamento materno, 
desenvolvimento orofacial relacionado à 
alimentação e cuidados quanto a utilização de 
hábitos orais (mamadeira, chupeta). 

b) Desenvolvimento da fala, linguagem e outras 
habilidades cognitivas. 

c) Desenvolvimento das habilidades auditivas e no 
diagnóstico precoce da deficiência auditiva. 

d) Acompanhamento e orientação dos processos de 
alfabetização e de aprendizagem por meio do 
desenvolvimento de projeto intersetorial 
(Educação). 

e) Atentar à prevenção de incapacidade e 
deficiências nos primeiros ciclos de vida, uma vez 
que, intervenções feitas após os dois anos de 
idade da criança, não surgirá muito efeito n 
tratamento. 

 
26. Entre os fatores que causam deficiência auditiva, estão 
os congênitos que são, EXCETO: 

 
a) Alterações do sistema nervoso central. 
b) Más formações do ouvido. 
c) Exposição da mãe a drogas ototóxicas.  
d) Exposição da mãe a citomegalovírus. 
e) Baixo peso ao nascer. 

 
27. São sinais de alerta para surdez relacionados a idade 
da criança dos quais é INCORRETO afirmar: 
 

a) QUATRO MESES: criança não acorda ou não se 
mexe em resposta à fala ou barulho, logo que 
começa a dormir em um quarto tranqüilo. 

b) QUATRO A CINCO MESES: criança não vira a 
cabeça ou os olhos para a fonte sonora (não pode 
ser dada nenhuma pista visual). 

c) SEIS MESES: criança não se vira 
propositadamente em direção à fonte sonora 
(sem pista visual). 

d) OITO MESES: criança não tenta imitar os sons 
feitos pelos pais. 

e) OITO A DOZE MESES: o final das palavras está 
sempre faltando. 

 
28. Referente aos exercícios da fonoaudiologia para 
pacientes com Mucopolissacaridose é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Exercícios recomendados para boca e língua. 
b) Exercícios que melhorem a força dos lábios, da 

língua e das bochechas devem ser realizados 
diariamente com a criança. 

c) Estalidos de lábios e língua. 
d) Bicos e sorrisos. 
e) Bochechos com água morna. 

 
29. São Músculos Mastigatórios, EXCETO: 
 

a) Temporal 
b) Masseter 
c) Pterigóideo lateral 
d) Pterigóideo medial 
e) Músculo platisma 

 
30. Referente a Fonoaudiologia e a especialidade de 
motricidade Oral é INCORRETO afirmar: 
 

a) A fonoaudiologia realiza um trabalho com 
indivíduos portadores de distúrbios da 
comunicação. Dentro deste vasto campo de 
atuação, está a especialidade de motricidade oral 
que tem como objetivo estabelecer as funções 
estomatognáticas, visando a um equilíbrio 
miofuncional, não importando se estes 
desequilíbrios estão ocorrendo em indivíduos 
portadores de alterações anatômicas ou não. 

b) A entrevista e o exame compõem a avaliação 
funcional que, segundo Junqueira (1998), é o 
ponto de partida para qualquer trabalho 
mioterápico. 

c) Uma entrevista que abordará vários itens 
relacionados aos aspectos respiratórios, hábitos 
bucais e alimentares será fundamental para 
verificar qual é a queixa do paciente e a razão 
pelo interesse ao trabalho fonoaudiológico. Após 
o término da entrevista dar-se-à imediatamente 
início ao exame bioquímico. 

d) O exame funcional, realizado pelos 
fonoaudiólogos, tem como objetivo verificar os 
aspectos morfológicos, posturais, posturais de 
tonicidade e mobilidade dos órgãos 
fonoarticulatórios e de todo o corpo do indivíduo. 

e) É de significativa importância, na avaliação, 
observar a funcionalidade, mobilidade e 
propriocepção das musculaturas de cabeça e 
pescoço envolvidas na movimentação dos órgãos 
fono-articulatórios. 

 
31. São músculos da expressão facial, EXCETO: 
 

a) Músculo zigomático menor. 
b) Músculo esternotireóideo. 
c) Músculo mentoniano. 
d) Músculo platisma. 
e) Músculo prócero. 
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32. Sobre dentição mista é INCORRETO afirmar: 
 

a) O estágio de dentição mista corresponde ao 
período em que convivem na cavidade bucal tanto 
os dentes decíduos quanto os permanentes. 

b) Se início se dá com a erupção dos primeiros 
molares permanentes e termina com a perda dos 
primeiros molares decíduos. 

c) Esta é uma fase em que a aparência externa 
pode parecer bastante desarmoniosa.  

d) As funções estomatognáticas acabam se 
adaptando a esse desequilíbrio e podem se 
caracterizar como anormal. Porém, o que 
acontece, neste momento, é uma adaptação, não 
uma alteração. 

e) Mas se a desarmonia prevalecer, mesmo após o 
período de dentição mista, é necessário que se 
faça uma avaliação mais aprofundada, pois não é 
normalidade. 

 
33. A impossibilidade de expressar os pensamentos de 
forma conexa, por lesão cerebral denomina-se: 
 

a) Abasia 
b) Acalculia 
c) Acatafasia 
d) Acatápose 
e) Acatalepsia 

 
34. A compreensão está relativamente preservada e a fala 
é fluente e espontânea. Existe, entretanto, incapacidade de 
repetir palavras corretamente. 
A descrição acima indica uma? 
 

a) Afasia de broca. 
b) Afasia de Wernick. 
c) Afasia de condução. 
d) Afasia global. 
e) Afemestesia. 

 
35. O que significa ceceios? 
 

a) Pronunciação das consoantes fricativas 
alveolares (v,z,ch,f,s, j). 

b) Linguagem incorreta, observada em algumas 
formas de demência. 

c) Cirurgia plástica do freio da língua. 
d) Noção da organização do sistema nervoso que 

optimiza trajetos para as diferentes funções 
mentais superiores. 

e) São aberturas posteriores da cavidade nasal. 
 
36. Referente a avaliação do processamento auditivo 
central é INCORRETO afirmar: 
 

a) A avaliação do processamento auditivo central 
deve ser feita após avaliação audiológica básica. 

b) Para avaliar o processamento auditivo central por 
meio de testes especiais  comportamentais utiliza-
se estímulos verbais (sílabas, palavras e frases) e 
não verbais especialmente gravados em CD de 
modo a permitir a apresentação de sons com 
distorções. Estes estímulos sonoros são enviados 
ao indivíduo, que será avaliado, através dos fones 
de um audiômetro de dois canais acoplado a um 
“CD player” utilizando uma cabina acústica. 
 
 
 
 

c) Seu é medir a capacidade do indivíduo em 
reconhecer sons verbais e em condição de escuta 
difícil. Desta forma, pode-se inferir sobre a 
capacidade do indivíduo de acompanhar a 
conversação em ambientes desfavoráveis; 
determinar as inabilidades auditivas, ter um 
parâmetro de medida quantitativo da qualidade da 
audição e contribuir no diagnóstico e no 
tratamento de diversos transtornos da 
comunicação oral apenas, a comunicação escrita 
requer outros meios. 

d) Nas alterações de processamento auditivo a 
conduta principal é a fonoterapia.  

e) Para cada tipo de alteração pode se organizar 
uma proposta de fonoterapia enfatizando alguns 
aspectos que deverão ser predominantemente 
treinados. 

 
37. Sobre reabilitação auditiva é INCORRETO afirmar: 
 

a) Reabilitação auditiva é o termo comumente 
utilizado na literatura sobre deficiência de audição 
e sugere procedimentos específicos para que os 
efeitos provocados pela alteração auditiva sejam 
minimizados.  

b) Na clínica fonoaudiológica esta terminologia está 
relacionada a um processo terapêutico que 
privilegia o uso da audição residual através de 
amplificação sonora apropriada e dá ênfase na 
aquisição da linguagem oral, sendo fundamental o 
diagnóstico precoce e o início do processo 
terapêutico o mais cedo possível. 

c) O objetivo do trabalho terapêutico é a aquisição 
da linguagem pela criança. Grande ênfase é dada 
ao uso da audição, o que se evidencia pelo 
investimento na atenção auditiva da criança, 
principalmente durante a época da seleção e 
adaptação do aparelho de amplificação sonora.  

d) A situação terapêutica, permeada por um jogo 
onde ouvir faz parte da interação, permite que a 
criança se volte para o som e junto com o 
terapeuta chegue a partilhar seus significados. 

e) O trabalho de linguagem apóia-se na situação 
interacional, terapeuta e criança constroem sua 
história a partir de situações lúdicas. A leitura e 
escrita não têm seu espaço neste processo.  
 

38. Sobre deficiência auditiva condutiva é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) As ondas sonoras não alcançando a orelha 
interna de forma adequada, quer por problemas 
na orelha externa (meato acústico) ou na orelha 
média (membrana do tímpano, cadeia ossicular, 
janelas redonda ou oval, ou mesmo a tuba 
auditiva) determinam uma redução da acuidade 
auditiva, constituindo-se em deficiências do tipo 
condutiva.  

b) Caracterizam-se basicamente pela diminuição da 
audição aos sons graves (aumento da rigidez do 
sistema) com certa conservação da audição aos 
sons agudos, apresentam o teste de Rinne 
negativo e o de Weber com lateralização para a 
orelha pior.  

c) O teste de Schwabach é prolongado e o 
Friedreich mais intenso na mastóide.  
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d) A discriminação auditiva é de 100% e à 
imitanciometria (quando a membrana do tímpano 
está normal e a lesão localizase na orelha média) 
encontram-se curvas timpanométricas baixas e 
ausência do reflexo do músculo do estribo.  

e) O gráfico audiométrico costuma apresentar uma 
curva descendente, com perdas maiores em 
graves.  
 

39. A avaliação da função auditiva pode ser feita através 
de vários testes que nos informam sobre a sua origem, 
localização, qualidade, evolução, prognóstico, etc. Os 
testes mais empregados são os descritos a seguir que 
incluem´EXCETO: 
 

a) Audiometria automática de Békésy. 
b) Teste de Fowler. 
c) Teste SISO. 
d) Teste tone decay. 
e) Eletrococleografia. 

 
40. Os seguintes achados são considerados como critérios 
de certeza para o diagnóstico de uma hipoacusia, 
EXCETO: 
 

a) Via aérea pior que a óssea. 
b) Gap aéreo-ósseo maior que 5 dB. 
c) Via óssea normal. 
d) Discriminação de 100%. 
e) Gap nunca maior que 60 dB. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
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