
CARGO: FONOAUDIÓLOGO

S17 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

TARDE

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Só fazemos melhor, aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”
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LÍNGUA PORTUGUESA
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Começara a ler o romance dias antes.
Abandonou-o por negócios urgentes, voltou à leitura
quando regressava de trem à fazenda; deixava-se
interessar lentamente pela trama, pelo desenho dos
personagens. Essa tarde, depois de escrever uma
carta a seu procurador e discutir com o capataz uma
questão de parceria, voltou ao livro na tranquilidade
do escritório que dava para o parque de carvalhos.
Recostado em sua poltrona favorita, de costas para a
porta que o teria incomodado como uma irritante
possibilidade de intromissões, deixou que sua mão
esquerda acariciasse, de quando em quando, o
veludo verde e se pôs a ler os últimos capítulos. Sua
memória retinha sem esforço os nomes e as imagens
dos protagonistas; a fantasia novelesca absorveu-o
quase em seguida. Gozava do prazer meio perverso
de se afastar, linha a linha, daquilo que o rodeava, a
sentir ao mesmo tempo que sua cabeça descansava
comodamente no veludo do alto respaldo, que os
cigarros continuavam ao alcance da mão, que além
dos janelões dançava o ar do entardecer sob os
carvalhos. Palavra por palavra, absorvido pela
trágica desunião dos heróis, deixando-se levar pelas
imagens que se formavam e adquiriam cor e
movimento, foi testemunha do último encontro na
cabana do monte. Primeiro entrava a mulher,
receosa; agora chegava o amante, a cara ferida pelo
ch ico taço de um galho. E la es tancava
admiravelmente o sangue com seus beijos, mas ele
recusava as carícias, não viera para repetir as
cerimônias de uma paixão secreta, protegida por um
mundo de folhas secas e caminhos furtivos. O punhal
ficava morno junto a seu peito, e debaixo batia a
liberdade escondida. Um diálogo envolvente corria
pelas páginas como um riacho de serpentes, e
sentia-se que tudo estava decidido desde o começo.
Mesmo essas carícias que envolviam o corpo do
amante, como que desejando retê-lo e dissuadi-lo,
desenhavam desagradavelmente a figura de outro
corpo que era necessário destruir. Nada fora
esquecido: impedimentos, azares, possíveis erros. A
partir dessa hora, cada instante tinha seu emprego
minuciosamente atribuído. O reexame cruel mal se
interrompia para que a mão de um acariciasse a face
do outro. Começava a anoitecer.

Já sem olhar, ligados firmemente à tarefa que
os aguardava, separaram-se na porta da cabana. Ela
devia continuar pelo caminho que ia ao Norte. Do
caminho oposto, ele se voltou um instante para vê-la
correr com o cabelo solto. Correu por sua vez,
esquivando-se de árvores e cercas, até distinguir na
rósea bruma do crepúsculo a alameda que o levaria a
casa. Os cachorros não deviam latir e não latiram. O

Continuidade dos Parques

Questão 01

Sobre o texto “Continuidade dos Parques”, analise os
itens a seguir.

I. No conto, há duas histórias narradas: a do
fazendeiro-leitor e a dos amantes.

II. A primeira pista que Cortázar nos fornece sobre o
aspecto fantástico de sua narrativa é o título.

III. A história narrada se passa no início do dia, no
escritório do fazendeiro-leitor.

A) Somente o I está correto.
B) Somente o II está correto.
C) Somente I e II estão corretos.
D) Somente I e III estão corretos.
E) Somente II e III estão corretos.

capataz não estaria àquela hora, e não estava. Subiu
os três degraus do pórtico e entrou. Pelo sangue
galopando em seus ouvidos chegavam-lhe as
palavras da mulher: primeiro uma sala azul, depois
uma varanda, uma escadaria atapetada. No alto,
duas portas. Ninguém no primeiro quarto, ninguém no
segundo.Aporta do salão, e então o punhal na mão, a
luz dos janelões, o alto respaldo de uma poltrona de
veludo verde, a cabeça do homem na poltrona lendo
um romance. (CORTÁZAR, Julio.
In: __. . Tradução: Remy Gorga. Rio de Janeiro:
Expressão e Cultura, 1971.)

Continuidade dos parques.
Final do jogo

Questão 02

A“continuidade” dos parques refere-se à:

A) fusão do parque da ficção com o parque da
realidade do fazendeiro-leitor.

B) grande extensão ocupada pelo parque em que
reside o fazendeiro.

C) visão do parque de carvalhos, percebida através
da janela do escritório.

D) lembrança do local das carícias uma paixão
secreta.

E) dicotomia entre o romance lido e a vida vivida pelo
fazendeiro.
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Questão 04

Assinale a opção cuja reescrita do trecho
“Abandonou-o por negócios urgentes, voltou à leitura
quando regressava de trem à fazenda; deixava-se
interessar lentamente pela trama, pelo desenho dos
personagens.” mantém o seu sentido original e a
pontuação correta.

A) Abandonou-o. Por negócios urgentes, voltou à
leitura, quando regressava de trem à fazenda:
deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo
desenho dos personagens.

B) Abandonou-o por negócios urgentes. Voltou à
leitura, quando regressava de trem à fazenda.
Deixava-se interessar lentamente pela trama,
pelo desenho dos personagens.

C) Abandonou-o por negócios urgentes. Voltou à
leitura quando regressava de trem. À fazenda,
deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo
desenho dos personagens.

D) Abandonou-o por negócios urgentes: voltou, à
leitura, quando regressava de trem à fazenda,
deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo
desenho dos personagens.

E) Abandonou-o por negócios urgentes: voltou à
leitura. Quando regressava de trem à fazenda
deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo
desenho dos personagens.

Questão 03

O fragmento “Começara a ler o romance dias antes.
ABANDONOU-O POR NEGÓCIOS URGENTES [...]”
poderia ser reescrito com a inserção de um conectivo
no início do trecho destacado.

Esse conectivo, que manteria o mesmo sentido
básico do fragmento, está indicado em:

A) pois.
B) por isso.
C) porque.
D) entretanto.
E) portanto.

“Essa tarde, depois de escrever uma carta a seu
procurador e discutir com o capataz uma questão de
parceria, voltou ao livro na tranquilidade do escritório
que dava para o parque de carvalhos.”

Sobre o período acima, é correto afirmar que é
composto por:

A) quatro orações.
B) seis orações.
C) cinco orações.
D) três orações.
E) uma oração.

Questão 05

Assinale a alternativa em que há um verbo flexionado
no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

A) “Abandonou-o por negócios urgentes [...]”
B) “[...] voltou à leitura [...]”
C) “[...] depois de escrever uma carta a seu

procurador [...]”
D) “[...] dava para o parque de carvalhos.”
E) “Começara a ler o romance dias antes.”

Questão 06

Considerando o registro culto da língua, assinale a
opção que apresenta substituição correta do
segmento destacado em “Essa tarde, depois de
escrever UMA CARTA a seu procurador [...]” por um
pronome oblíquo em posição enclítica.

A) Essa tarde, depois de escrever-lhe a seu
procurador ...

B) Essa tarde, depois de lhe escrever a seu
procurador ...

C) Essa tarde, depois de escrevê-la a seu
procurador ...

D) Essa tarde, depois de a escrever a seu
procurador ...

E) Essa tarde, depois de escrever-nos a seu
procurador ...

Questão 07
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Assinale a alternativa que justifica corretamente a
ausência de acento grave em “Gozava do prazer
meio perverso de se afastar, linha A linha [...]”

A) A ausência de acento indicativo de crase é uma
impropriedade, pois, diante de palavras repetidas,
femininas, é obrigatório o acento grave, por fundir
preposição e artigo.

B) Não se deve usar o acento indicativo de crase,
quando as palavras repetidas estabelecem
relação de dependência entre si.

C) A ausência de emprego do acento grave se
justifica pela presença de substantivo feminino em
oposição ao adjetivo perverso.

D) Nas expressões em que ocorrem palavras
repetidas, masculinas ou femininas, o “a” é
preposição. Não se deve, portanto, usar o sinal de
crase.

E) É incorreta a ausência do sinal indicativo de crase
porque entre substantivos femininos, usados em
sentido genérico, seu registro é obrigatório.

Questão 09

Assinale a alternativa em que o segmento em
destaque tem a função sintática de objeto direto.

A) “[...] voltou ao livro na tranquilidade do escritório
QUE DAVAPARAO PARQUE DE CARVALHOS.”

B) “Gozava do prazer meio perverso de se
afastar, linha a linha, daquilo QUE O RODEAVA
[...]”

C) “[...] e sentia-se QUE TUDO ESTAVA DECIDIDO
DESDE O COMEÇO.”

D) “[...] deixando-se levar pelas imagens QUE SE
FORMAVAM [...]”

E) “Mesmo essas carícias QUE ENVOLVIAM O
CORPO DOAMANTE [...]”

Questão 10

“Mesmo essas carícias que envolviam o corpo do
amante, como que desejando retê-lo e dissuadi-lo,
desenhavam desagradavelmente a figura de outro
corpo que era necessário destruir.”

A respeito do trecho acima e sua relação com o texto,
analise as afirmativas a seguir.

I. O pronome demonstrativo ESSAS tem valor
anafórico.

II. Em “que envolviam o corpo”, o QUE é um
pronome relativo.

III. O período é todo composto por subordinação.

Assinale a alternativa que aponta as afirmativas
corretas.

A) Somente a I está correta.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente a II está correta.
D) Somente I e III estão corretas.
E) Somente II e III estão corretas.

Questão 08

Questão 11

A palavra que recebe acento gráfico, seguindo a
mesma regra que CAPÍTULOS é:

A) atribuído.
B) retê-lo.
C) já.
D) além.
E) páginas.

Questão 12

Assinale a alternativa que apresenta correta e
respectivamente a função sintática dos elementos
destacados em: “[...] Correu por sua vez,
esquivando-se DE ÁRVORES E CERCAS, até
distinguir na rósea bruma do crepúsculo a alameda
que O levaria a casa.”

A) objeto indireto, objeto direto.
B) complemento nominal, objeto direto.
C) adjunto adnominal, sujeito.
D) complemento nominal, adjunto adnominal.
E) objeto direto, objeto direto.

Questão 13

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada
tem valor adverbial.

A) “NINGUÉM no primeiro quarto [...]”
B) “Sua memória retinha SEM esforço os nomes [...]”
C) “O reexame cruel MALse interrompia [...]”
D) “Ela estancava admiravelmente o sangue COM

seus beijos [...]”
E) “No alto, DUAS portas.”
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A crise no Oriente Médio se reedita em decorrência
da decisão do governo egípcio de cancelar o
fornecimento de gás natural para um país vizinho. A
EGAS, subsidiária da estatal petrolífera do Egito,
decidiu cortar o fornecimento de gás natural, que
afeta 40% do consumo do país vizinho, alegando
atraso de pagamento.

O corte de fornecimento mencionado afeta,
diretamente, o seguinte país:

A) Síria.
B) Israel.
C) Eritreia.
D) Líbano.
E) Jordânia.

(COSTA, A. .
CartaCapital.Ano XVII, n. 695, 02 maio. 2012, p. 48.Adaptado.)

Transição perigosa

Em “Já sem olhar, ligados firmemente à tarefa que os
aguardava, separaram-SE na porta da cabana [...]”, o
SE é classificado como:

A) partícula apassivadora.
B) pronome reflexivo.
C) pronome oblíquo.
D) índice de indeterminação do sujeito.
E) conjunção integrante.

Questão 14

ATUALIDADES

Questão 17

O processo de formação do vocábulo destacado na
expressão “deixava-se interessar lentamente pela
trama, pelo DESENHO dos personagens.” é:

A) composição por justaposição.
B) derivação regressiva.
C) derivação parassintética.
D) derivação sufixal.
E) composição por aglutinação.

Questão 15

O governo Dilma Rousseff anunciou ontem a redução
da remuneração da mais tradicional e popular
aplicação financeira do Brasil. A alteração, que vale
para novos depósitos e novas contas, será ativada se
Selic for igual ou inferior a 8,5%. A medida tem por
objetivo permitir a redução da taxa de juros da
economia.

A alteração anunciada pelo governo direciona-se
especificamente ao seguinte tipo de aplicação
financeira:

A) Títulos de capitalização.
B) Caderneta de poupança.
C) Ações de empresas estatais.
D) Ações de empresas privadas.
E) Fundo complementar de servidores.

(CRUZ, V. e AMORIM, S. Folha de São Paulo,
04 maio. 2012, Poder, p.A4.Adaptado).

Questão 18

Para minimizar os efeitos da seca, que já se espalha
por mais de mil municípios do Nordeste, foi criada a
“Bolsa Estiagem”, um auxílio de R$ 400,00, que será
distribuído em cinco prestações de R$ 80,00. De
início, R$ 200 milhões serão destinados a esse
benefício de política social.

De quem foi a iniciativa e a responsabilidade pela
criação do referido auxílio?

A) Governo Federal.
B) Ministério Público.
C) Governos estaduais.
D) Consórcios municipais.
E) Organizações não governamentais.

(LINS, L. O Globo, 24 abr. 2012,
O País, p. 9.Adaptado).

Questão 19

Na última semana de abril de 2012, as ações
afirmativas foram validadas no Brasil no exemplo
específico do julgamento da constitucionalidade das
cotas raciais nas universidades do País. A decisão
sobre a validade das cotas étnico-raciais chega dois
anos depois da ação movida pelo Partido
Democratas contra a Universidade de Brasília (UnB),
que implantou o sistema de cotas em 2004.

Esse julgamento da constitucionalidade das cotas
étnico-raciais foi realizado pelo:

A) Supremo Tribunal Federal.
B) Tribunal de Contas da União.
C) Supremo Tribunal de Justiça.
D) Ministério da Igualdade Racial.
E) Ministério da Integração Nacional.

Questão 16
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Questão 23

Segundo a Lei Orgânica do município de Armação
dos Búzios, “nos crimes comuns, nos de
r e s p o n s a b i l i d a d e e n a s i n f r a ç õ e s
político-administrativas, é facultado à Câmara
Municipal, uma vez recebida a denúncia pela
autoridade competente, suspender o mandato do
Prefeito”. Para tanto, é necessário o voto:

A) da unanimidade de seus membros.
B) de um quinto de seus membros.
C) da metade de seus membros.
D) de dois terços dos seus membros.
E) de dois quintos de seus membros.

As Cataratas do Iguaçu, contadas entre as sete
maravilhas naturais da Terra, estão no centro de uma
disputa entre a União e um estado da federação. O
governador do estado em questão mandou um
procurador ao 2º Cartório de Imóveis de Foz de
Iguaçu registrar, em nome do governo local, uma área
de 1.008 hectares, “à margem do rio Iguassú”. O
Governo Federal alega que o estado implicado nessa
disputa prometera doar-lhe, gratuitamente a terra do
parque no qual se situam as Cataratas.

Qual é o estado da federação implicado na disputa
comentada acima?

A) São Paulo.
B) Paraná.
C) Santa Catarina.
D) Mato Grosso do Sul.
E) Rio Grande do Sul.

(PATURY, F.
? Época, n. 728, 30 abr.

2012, p. 38.Adaptado).
De quem são as Cataratas do Iguaçu

Questão 20

Questão 21

No ano passado, os Investimentos Estrangeiros
Diretos (IED) nos países da América Latina e Caribe
alcançaram US$ 154,3 bilhões, um novo recorde
histórico para a região, que em 2010 recebera
US$ 120,9 bilhões. Um país com economia
emergente assume o primeiro lugar no
continental dessa captação de IED.

O país latino-americano que mais atraiu IED no
período mencionado foi o seguinte:

A) Chile.
B) Brasil.
C) México.
D) Panamá.
E) Argentina.

ranking
(FIGUEIREDO, J.

. O Globo, 04 maio. 2012.
Editoria, p.33.Adaptado.)
América Latina atrai mais capital

Questão 22

Um protesto interditou ontem o Aterro de Gramacho,
o maior “lixão” da América Latina, em Duque de
Caxias, no qual trabalham mais de 1.200 pessoas. Os
manifestantes alegaram ser catadores desse aterro e
que seus nomes não constavam da lista de
trabalhadores que recolhem lixo no local,
beneficiados por indenizações pagas pelo município.

O protesto e as indenizações em foco são
consequência da recente medida:

A) sindicalização dos catadores do aterro.
B) federalização da administração do aterro.
C) regularização trabalhistas dos catadores.
D) decisão de fechar definitivamente o aterro.
E) desvio de material reciclado para outro aterro.

No que tange à Lei Orgânica municipal de Armação
dos Búzios, é correto afirmar que a perda do mandato
pelo Prefeito, por cassação, dar-se-á:

A) quando ele perder ou tiver suspensos seus
direitos políticos.

B) quando o decretar a Justiça Eleitoral.
C) quando sentença definitiva o condenar por crime

de responsabilidade.
D) quando ele assumir outro cargo ou função na

administração pública direta, ressalvada a posse
em virtude de concurso público.

E) quando sentença definitiva o condenar por crime
comum.

Questão 24
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Questão 26

Em relação à participação complementar dos
serviços privados no Sistema Único de Saúde,
analise as afirmativas abaixo e em seguida marque a
opção correta.

I. A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante contrato ou
convênio, observadas, a respeito, as normas de
direito público.

II. Na hipótese de participação complementar, as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
terão preferência para participar do Sistema Único
de Saúde.

III. Aos proprietários, administradores e dirigentes de
entidades ou serviços contratados é permitido
exercer cargo de chefia ou função de confiança no
Sistema Único de Saúde.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Assinale a alternativa que se apresenta em
conformidade com o previsto na Lei Orgânica
municipal deArmação dos Búzios.

A) É facultado ao município a concessão ou
utilização de créditos ilimitados.

B) É vedado ao município a realização de despesas
ou assunção de obrigações diretas que excedam
os créditos orçamentários ou adicionais.

C) É facultado ao município instituir fundos de
qualquer natureza, sem prévia autorização
legislativa.

D) É facultado ao município a abertura de crédito
suplementar ou especial sem a prévia autorização
legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes.

E) É vedado ao município legislar sobre assuntos de
interesse local.

Questão 25 Questão 27

No que se refere ao financiamento do Sistema Único
de Saúde, é correto afirmar:

A) Os recursos financeiros do Sistema Único de
Saúde (SUS) serão depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob a fiscalização dos respectivos
Conselhos de Saúde.

B) As atividades de pesquisa e desenvolvimento
científico e tecnológico em saúde serão
cofinanciadas somente pelas universidades e
pelo orçamento fiscal, não devendo receber
recursos provenientes do SUS.

C) As ações de saneamento que venham a ser
executadas supletivamente pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos
tarifários específicos e recursos do Piso da
Atenção Básica.

D) O perfil demográfico da região e o perfil
epidemiológico da população a ser coberta pelo
SUS serão os principais critérios para o
estabelecimento dos valores a serem transferidos
aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

E) É permitida a transferência de recursos para o
financiamento de ações não previstas nos planos
de saúde, caso essas ações sejam devidamente
justificadas e autorizadas pelas Comissões
Intersetoriais.

Questão 28

Considerando os objetivos e as metas de cada um
dos componentes do Pacto pela Saúde, marque a
segunda coluna de acordo com a opção
correspondente na primeira:

Primeira Coluna

(1) Pacto pela Vida
(2) Pacto em Defesa do SUS
(3) Pacto de Gestão do SUS

Segunda Coluna

( )Promoção da Saúde
( )Repolitização da Saúde
( )Participação e Controle Social
( )Fortalecimento daAtenção Básica
( )Programação Pactuada Integrada (PPI)

Asequência correta é:

A) 2, 1, 3, 2, 1
B) 1, 2, 3, 1, 3
C) 3, 2, 1, 2, 1
D) 1, 3, 2, 3, 2
E) 2, 3, 1, 1, 3
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As variações na incidência de uma doença podem ser
classificadas de várias formas, dependendo das suas
características. Nesse sentido, o aumento na
ocorrência de diversas doenças respiratórias no
inverno é um exemplo de variação:

A) irregular.
B) epidêmica.
C) cíclica.
D) endêmica.
E) sazonal.

Questão 30

Questão 29

Do ponto de vista técnico, é desejável que os
indicadores de saúde atendam a alguns requisitos,
entre os quais estão:

A) segurança, relatividade e flexibilidade.
B) originalidade, cientificidade e coesão.
C) simplicidade, uniformidade e sinteticidade.
D) sistematização, multiplicidade e volubilidade.
E) abrangência, complexidade e rastreabilidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

O implante coclear tem se tornado uma técnica
bastante difundida atualmente. Muitos hospitais
universitários, inclusive, têm se dedicado ao seu
aperfeiçoamento tecnológico, tornando acessível o
procedimento a uma maior gama de pacientes. O
implante coclear age enviando sinais elétricos
diretamente para:

A) cóclea.
B) células ciliadas internas.
C) células ciliadas externas.
D) nervo auditivo.
E) membrana timpânica.

Questão 32

A pesquisa audiológica é composta por inúmeros
testes, nos quais as habilidades auditivas do paciente
são avaliadas. O registro das respostas provenientes
do Sistema Nervoso ao estímulo sensorial das vias
auditivas é conhecido como:

A) Audiometria tonal.
B) Logoaudiometria.
C) Imitânciometria.
D) Potencial evocado auditivo.
E) Emissões otoacústicas.

A fim de pesquisar o limiar de audição de um
indivíduo, são realizados testes que buscam
determinar seu nível de audição em diferentes
frequências. Os Audiômetros geralmente têm uma
vasta possibilidade de frequências que podem ser
estudadas. Em casos de suspeita de Distúrbio do
ProcessamentoAuditivo, recomenda-se investigar:

A) todas as frequências.
B) as frequências baixas.
C) as frequências altas.
D) as frequências intermediárias.
E) o limiar ósseo.

Questão 34

Questão 33

O reflexo estapédico ocorre devido à contração do
músculo estapédico quando há um estímulo sonoro
de forte intensidade.Apesquisa do reflexo estapédico
pode ser utilizada para determinar, como
topodiagnóstico os quadros de:

A) doença de Meniére.
B) otite média secretora.
C) paralisia facial.
D) otosclerose.
E) fístula perilinfática.

Existem diferentes tipos celulares na orelha interna
que apresentam funções bem delimitadas. As células
responsáveis pela amplificação do estímulo sonoro
que chega à cóclea são as:

A) ciliadas internas.
B) ciliadas externas.
C) amplificadoras.
D) de sustentação.
E) pilares.

Questão 35

Um paciente que apresenta tremor de lábios, tensão
cervical com presença de prolongamentos e
repetição de sons na fala, possivelmente, está
evidenciando um quadro de alteração de linguagem
com manifestação predominante na fluência verbal
conhecido como:

A) disfluência típica.
B) disfluência atípica.
C) afasia.
D) disfasia.
E) disartria.

Questão 36
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Questão 42

A deglutição, em geral, na literatura, pode ser dividida
em quatro fases. Cada uma é responsável por uma
etapa do tratamento e do direcionamento do bolo até
sua chegada no estômago. Com características
nervosas e funcionais bastante distintas, a fase em
que há o risco de aspiração é a:

A) preparatória.
B) oral.
C) faríngea.
D) esofágica.
E) mista.

Questão 37

No período de férias escolares, é bastante comum a
hospitalização de crianças com traumatismo
cranioencefálico, decorrente de atropelamento ou
queda de lajes. Nesses casos, pode se apresentar
um quadro de afasia infantil. A manifestação
linguística na qual há troca no uso de um termo por
outro de mesma categoria semântica é conhecido
como:

A) anomia.
B) agramatismo.
C) ecolalia.
D) jargão.
E) parafasia.

Questão 38

O Sistema Nervoso é formado por estruturas nobres,
altamente especializadas, que exigem para o seu
metabolismo um suprimento permanente e elevado
de glicose e oxigênio. Na anemia falciforme, quando
há alteração morfofuncional das hemácias, é possível
que o paciente desenvolva um acidente vascular
encefálico. Em geral, um infarto da artéria cerebral
média vai concorrer com um quadro de afasia de
Wernick por lesão no lobo:

A) frontal.
B) temporal.
C) parietal.
D) occipital.
E) insular.

Questão 40

Para o estudo do processamento da leitura e da
escrita, é geralmente realizada a análise de leitura e
escrita de palavras isoladas. Uma importante
característica dessa avaliação é quanto à:

A) ausência de pistas contextuais.
B) presença de pistas semânticas.
C) observação da coerência.
D) análise da linguagem.
E) determinação do padrão linguístico.

Questão 41

Cianose perioral, queda de saturação e hipoatividade
são conhecidos sinais de estresse no recém-nascido
que devem ser observados pelo terapeuta durante a
estimulação numa rotina de maternidade. Esses
sinais demonstram a possibilidade de aparecimento
de alteração na:

A) maturação do sistema estomatognático.
B) adesão materna à intervenção fonoaudiológica.
C) imunidade do recém-nascido.
D) coordenação sucção-deglutição-respiração.
E) administração da dieta.

Questão 39

A linguagem tem um conceito amplo e pode ser
expressa por várias manifestações. A língua é uma
delas e, por sua vez, apresenta modalidades:
oral-auditiva ou espaço-visual. A pessoa surda, como
tendo uma alteração sensorial importante para o
desenvolvimento da linguagem, pode se beneficiar
da aprendizagem de ambas modalidades da língua,
que é característica da filosofia do(a):

A) oralismo.
B) bilinguismo.
C) comunicação total.
D) verbotonal.
E) audiovisual.
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Questão 44

Em alguns casos de Paralisia Cerebral, o trato
piramidal pode ser acometido. Em geral, estes
manifestam-se por tônus muscular tenso e presença
de reflexos tendinosos aumentados. A descrição
desse quadro se refere ao conceito de:

A) Espasticidade.
B) Flacidez.
C) Ataxia.
D) Miastenia.
E) Coreia.

Questão 45

A doença de Parkinson ocorre devido alteração,
principalmente, de vias dopaminérgicas.A lesão, com
características extrapiramidais, leva ao aparecimento
de bradicinesia, tremor de repouso e rigidez. Quanto
aos achados fonoaudiológicos na fala, pode-se
considerar que o paciente parkinsoniano possui:

A) disartria flácida.
B) disartria espástica.
C) disartria hipocinética.
D) afasia sensorial.
E) afasia de condução.

Questão 46

Os relatos quanto à percepção vocal são muito
significativos para o Fonoaudiólogo. Deles podem ser
aferidas possíveis correlações anatomofisiológicas.
Num paciente em que há fenda glótica e presença de
ruídos durante a fonação, está relacionada à
qualidade vocal do tipo:

A) áspera.
B) rouca.
C) soprosa.
D) irregular.
E) estrangulada.

Questão 47

Nos quadros de fissura labiopalatina, ocorrem muitas
i n a d e q u a ç õ e s f u n c i o n a i s n o s i s t e m a
estoamagnático. As alterações do funcionamento
velofaríngeo concorrem com prejuízos na fala, na
deglutição e na voz. É uma característica
normalmente encontrada na voz dos pacientes com
fissura labiopalatina a:

A) rinolalia aberta.
B) rinolalia fechada.
C) sobrearticulação.
D) articulação tensa.
E) soprosidade.

Questão 48

Muitas técnicas podem ser utilizadas na avaliação
dos pacientes com disfonia. No entanto, uma é de
fácil obtenção e revela dados importantes quanto à
eficiência glótica por evidenciar a capacidade do
paciente em coordenar a respiração e as estruturas
vocais.Areferida avaliação é a:

A) emissão de vogais.
B) ataque vocal.
C) relação s\z.
D) qualidade vocal.
E) extensão vocal.

Questão 43

Fatores endógenos ou exógenos podem levar ao
mau fechamento dos processos embrionários que
formarão a face e o palato. Algumas vezes, a fissura
labiopalat ina não aparece sozinha, mas
acompanhada de out ras mani fes tações,
caracterizando uma síndrome. Uma síndrome
composta por micrognatia, glossoptose, além da
fissura palatina é conhecida como:

A) Pierre Robin.
B) Kleineffelter.
C) Crouzon.
D) Borderline.
E) Moebius.
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Questão 49

Questão 50

Alterações orgânicas nas estruturas responsáveis
pela produção vocal podem levar a um quadro de
Disfonia. E muitas variáveis podem ser consideradas
na instalação de uma Disfonia Orgânica. Uma fenda
glótica, que focaliza a área de atrito numa região da
prega vocal, somada ao próprio uso intenso da voz,
pode levar ao aparecimento de:

A) pólipos vocais.
B) nódulos vocais.
C) cistos vocais.
D) edema.
E) suco vocal.

O trato vocal passa por mudanças nas diferentes
fases da vida de um indivíduo. Esses são
conhecimentos importantes para uma adequada
intervenção fonoaudiológica. A muda vocal
corresponde ao período de transição entre os
padrões infantil e adulto e está associada a
mudanças hormonais e estruturais sistêmicas. No
desenvolvimento, as alterações laríngeas ocorrem
geralmente após o:

A) crescimento dos pelos das axilas.
B) crescimento dos pelos da face.
C) crescimento dos pelos pubianos.
D) desenvolvimento dos testículos.
E) desenvolvimento das mamas.




