Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco
Concurso Público Nº 001/2012

FONOAUDIÓLOGO

Nome:____________________________________________________________________

Nº de Inscrição:______________

INSTRUÇÕES

1.

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2.

A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado
para a correção de suas respostas.

3.

DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

4.

Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas),
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos;

5.

Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites.

6.

Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA.

7.

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.

8.

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova.

9.

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS.
11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída,
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a
sua exclusão do concurso.
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)
O casamento dos pequenos burgueses
Ele faz o noivo correto
E ela faz que quase desmaia.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que a casa caia
Até que a casa caia.
Ele é o empregado discreto.
Ela engoma o seu colarinho.
Vão viver sob o mesmo teto
Até explodir o ninho
Até explodir o ninho.
Ele faz o macho irrequieto.
E ela faz crianças de monte.
Vão viver sob o mesmo teto
Até secar a fonte
Até secar a fonte.
Ele é o funcionário completo.
E ela aprende a fazer suspiros.
Vão viver sob o mesmo teto
Até trocarem tiros
Até trocarem tiros.
Ele tem um caso secreto.
Ela diz que não sai dos trilhos.
Vão viver sob o mesmo teto
Até casarem os filhos
Até casarem os filhos.
Ele fala em cianureto.
E ela sonha com formicida.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que alguém decida
Até que alguém decida.
Ele tem um velho projeto.
Ela tem um monte de estrias.
Vão viver sob o mesmo teto
Até o fim dos dias
Até o fim dos dias.
Ele às vezes cede um afeto.
Ela só se despe no escuro.
Vão viver sob o mesmo teto
Até um breve futuro

ASCONPREV
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Até um breve futuro.
Ela esquenta a papa do neto.
E ele quase que faz fortuna.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que a morte os una
Até que a morte os una
Até que a morte os una.
BUARQUE, Chico: Ópera do malandro

QUESTÃO 1
Só há um enunciado contrário ao que o texto
expressa. Assinale-o:
a) O texto relata a trajetória parcial de um
casamento entre pequenos burgueses.
b) No texto, predomina um pensamento
burguês marcado pelo machismo e pelo
patriarcado.
c) O texto é perpassado por clichês, isto é, por
chavões ou frases feitas.
d) Há uma insinuação por parte do narrador
quanto ao fato de a mulher ter um caso secreto
tanto quanto o homem.
e) Faz, forma do verbo fazer, sugere, sobretudo
nos primeiros versos da 1ª estrofe a ideia de
simulação.
QUESTÃO 2
“Vão viver sob o mesmo teto
Até que a casa caia.”
A expressão assinalada confere ao contexto a
relação semântica de:
a) adição
b) explicação
c) temporalidade
d) causalidade
e) conclusão
QUESTÃO 3
Apenas uma alternativa contém palavras
grafadas corretamente. Marque-a:
a) excitável – excipiente – excessão –
excentricidade
b) hesitar – êxito – colizão – beneficência
c) superstição – advinhação – suscitar –
conversão
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d) siquer – privilégio – possue – recue
e) escassez – obsessivo – abscesso – excessivo
QUESTÃO 4
Não se sabe __________ os jovens que estavam
_________ apaixonados e que estão casados
_______ vários anos ainda vivem tão
____________e discutem ___________.
Marque
a
alternativa
que
preenche
corretamente as lacunas acima:
a) PORQUE / BASTANTES / A / MAU / DE MAIS
b) POR QUE / BASTANTE / HÁ / MAL / DEMAIS.
c) PORQUE / BASTANTE / HÁ / MAL / DEMAIS
d) POR QUE / BASTANTE / A / MAL / DE MAIS
e) POR QUE / BASTANTES / HÁ / MAU / DEMAIS
QUESTÃO 5
Só há uma opção em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.
a) altruísmo – ítens – pólen – biológico
b) ruím – raízes – genocídio – tênue
c) portáteis – farmacêutico – ônix – hífens
d) atraí-la - (eles) mantêm – féretro – pônei
e) rúbrica – baínha – bíceps – êxito.
QUESTÃO 6
Assinale a alternativa em que a pontuação está
incorreta:
a) Na natureza, os animais, por necessidade de
sobrevivência, atacam uns aos outros.
b) Por necessidade de sobrevivência, os animais,
na natureza, atacam uns aos outros.
c) Os animais, na natureza, atacam uns aos
outros por necessidade de sobrevivência.
d) Os animais, por necessidade de
sobrevivência, atacam uns aos outros na
natureza.
e) Por necessidade de sobrevivência, os animais,
atacam uns aos outros, na natureza.
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a) Vai fazer dez anos que os burgueses se
casaram.
b) Exigiram-se documentos originais.
c) Pode haver novos casamentos de burgueses
d) Necessita – se de documentos originais.
e) Deve existir novos surtos da doença.
QUESTÃO 8
Considere estas frases:
I – Preferiu a vida de casado à vida de solteiro
II- Informaram o casal que o casamento será
nulo.
III- Não desobedeça aos sinais de trânsito.
IV- Não me esqueci o compromisso firmado
entre nós.
V – Há pessoas com quem não simpatizamos.
Assinale a alternativa que contém os números
das frases de regência verbal correta:
a) I - III e V
b) II e IV
c) I- IV e V
d) III – IV e V
e) II – III e IV
QUESTÃO 9
Indique
a
alternativa
que
completa
adequadamente os espaços das frases a seguir
quanto à concordância nominal:
Os pequenos burgueses, estando ___________
preocupados, organizam eles ________ a festa
do casamento para a qual convidam
____________ pessoas.
Para os não convidados é __________ entrada
no recinto da festa.
a) MEIOS – MESMO – BASTANTE – PROIBIDA
b) MEIO – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDO
c) MEIOS – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDA
d) MEIO – MESMOS – BASTANTES – PROIBIDO
e) MEIO – MESMO – BASTANTES – PROIBIDO

QUESTÃO 7
QUESTÃO 10
Identifique a alternativa cuja concordância
verbal está incorreta.

ASCONPREV

Assinale a alternativa em que o significado do
radical destacado está incorreto:
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a) democracia (DEMO) poder
b) nevralgial (ALGIA) dor
c) ignição (IGNI) luz

d) bélico (BELI) guerra
e) cronograma (CRONO) tempo.
ATUALIDADES
QUESTÃO 11
O Brasil comemora, neste ano de 2012, os 100
anos de duas grandes personalidades artísticas
do nordeste brasileiro. Em áreas diferentes
fizeram sucesso e história com o seu trabalho e
a sua arte. Os artistas são:
a) Luiz Gonzaga e Jorge Amado
b) Luiz Gonzaga e Juscelino Kubitschek
c) Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré
d) Patativa de Assaré e Cartola
e) Luiz Gonzaga e Vinícius de Morais

FONOAUDIÓLOGO
Colisor de Hádrons, na sigla em inglês), o maior
acelerador de partículas do mundo, no último
dia 4 de julho. Segundo os cientistas:
I- A partícula chamada bóson de Higgs foi assim
batizada em homenagem ao físico que a previu;
II-O bóson de Higgs é importante porque explica
como o átomo adquire massa e, assim, compõe
toda a matéria
III-O bóson de Higgs é tão pequeno e instável,
que os cientistas puderam apenas capturar o
rastro de sua existência.
http://educaçao.uol.com.br/atualidades/boson-de-higgscientistas-enco...,16/7/2012

Assinale a alternativa correta:
a) I, II e III
b) I e II
c) I e III
d) Apenas III
e) II e III
QUESTÃO 14

QUESTÃO 12
Analise as assertivas abaixo apresentadas:
I- O processo eleitoral norte-americano é
polarizado entre dois partidos, o Democrata e o
Republicano.
II- No processo eleitoral norte-americano o
presidente da República não é eleito pelo voto
direto dos cidadãos, mas por meio do chamado
colégio eleitoral, composto por delegados
estaduais. São os delegados estaduais que são
escolhidos pelos eleitores.
III- O Partido Republicano tem o elefante como
símbolo e o vermelho como cor.
Assinale a (as) alternativa (s) correta(s)
a) Todas as assertivas estão incorretas
b) Apenas a III está correta
c) Apenas a I está correta
d) I e II estão corretas
e) Todas as assertivas estão corretas
QUESTÃO 13
Cientistas encontram a “Partícula de Deus”.
Manchetes como essa foram anunciadas nos
meios de comunicação, fundamentadas no
anuncio feito pelos físicos do LHC (Grande

ASCONPREV

Sobre a Primavera árabe é incorreto afirmar:
a) A Síria, embora passe por graves conflitos
internos, não é um protagonista da Primavera
Árabe.
b) A Primavera Árabe é o nome dado a uma
onda revolucionária de manifestações e
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio
e Norte da África, provocada pela crise
econômica e pela falta de democracia.
c) A derrubada do ditador Hosni Murabak, no
Egito, foi um evento da Primavera Árabe.
d) Um dos momentos capitais da Primavera
Árabe foi a violenta derrubada do poder do
Coronel Muammar Kadafi, o ditador da Líbia.
e) No Iêmen, manifestações populares pela
renúncia de Ali Abdullah Saleh, foram eventos
da Primavera Árabe.
QUESTÃO 15
Uma onda de protestos contra o sistema
financeiro internacional se espalhou por vários
países desde o ano passado. Chamado na
Europa de “____________” e nos Estados
Unidos de “___________”, O movimento é uma
reação contra, entre outros fatores, os cortes de
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gastos públicos feitos pelos governos para
combater a recessão pela qual passa a
economia ocidental desde 2008.
Analise o texto e marque a alternativa que
completa, respectivamente, as lacunas nele
apresentadas.
a) Esquecidos,Ocupe wall Street
b) Indignados, Ocupe wall Street
c) Indignados, Ocupe Stock Market
d) Insultados ,Insurrection
e) Esquecidos, Ocupe BOVESPA
LEGISLAÇÃO SUS
QUESTÃO 16
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta.
I – Existe hierarquia no Sistema Único de Saúde.
II – A gestão federal da saúde é realizada pelo
Ministério da Saúde, sendo que o Governo
Federal é o principal financiador da rede pública
de saúde.
III – 10% das receitas da União devem ser gastas
com saúde.
IV – Os Estados devem garantir 15% de suas
receitas para o financiamento da saúde.
São verdadeiras as seguintes afirmativas:
a) I e III;
b) Apenas a II;
c) I e IV;
d) II e IV;
e) Apenas a III.
QUESTÃO 17
Assinale a alternativa incorreta:
a) Todos os estados e municípios devem ter
conselhos
de
saúde
compostos
por
representantes dos usuários do SUS, dos
prestadores de serviços, dos gestores e dos
profissionais de saúde.
b) O município é o principal responsável pela
saúde pública de sua população. A partir do
Pacto pela Saúde, assinado em 2006, o gestor
municipal passa a assumir imediata ou
paulatinamente a plenitude da gestão das ações
e serviços de saúde oferecidos em seu território.

ASCONPREV
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c) A porta de entrada do sistema de saúde deve
ser preferencialmente a atenção básica (postos
de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde
da Família, etc.).
d) Não há hierarquia entre União, estados e
municípios, mas há competências para cada um
desses três gestores do SUS.
e) Todas as afirmativas são falsas.
QUESTÃO 18
Sobre a responsabilidade do governo municipal
na área de saúde, assinale a alternativa
incorreta.
a) A estratégia adotada no país não reconhece o
município como o principal responsável pela
saúde de sua população.
b) O gestor municipal deve aplicar recursos
próprios e os repassados pela União e pelo
estado na área de saúde.
c) O município formula suas próprias políticas de
saúde e também é um dos parceiros para a
aplicação de políticas nacionais e estaduais de
saúde.
d) O governo municipal não é o principal
financiador da rede pública de saúde.
e) O município coordena e planeja o SUS em
nível municipal, respeitando a normatização
federal e o planejamento estadual.
QUESTÃO 19
Considerando o disposto no Título VIII, Capítulo
II, Seção II, da Constituição Federal, assinale a
alternativa correta:
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal, igualitário e gratuito, para os que não
tiverem condições de pagar, às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
b) São de relevância pública as ações e serviços
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita diretamente ou através de terceiros e,
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também, por pessoa física ou jurídica de direito
internacional.
c) O sistema único de saúde será financiado,
com recursos do orçamento da previdência
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, além de outras fontes.
d) Os gestores locais do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio de
processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.
e) Todas estão incorretas.
QUESTÃO 20
Com base no disposto na Lei Federal nº. 8.080,
de 19 de setembro de 1980, assinale a
alternativa incorreta.
a) Os Municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver, em conjunto, as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
b) As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde-SUS, seja diretamente
ou mediante participação complementar da
iniciativa privada, serão organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente.
c) Serão criadas comissões intersetoriais de
âmbito regional, subordinadas aos Conselhos
Estaduais de Saúde, integradas pelos ministérios
e órgãos competentes e por entidades
representativas da sociedade civil.
d) Deverão ser criadas comissões permanentes
de integração entre os serviços de saúde e as
instituições de ensino profissional e superior.
e) A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é
única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da
Constituição Federal, sendo exercida no âmbito
da União, pelo Ministério da Saúde.

FONOAUDIÓLOGO
do próprio envelhecimento; 2- os secundários,
oriundos de enfermidades do idoso; 3- os
terciários que envolvem alterações relacionadas
aos fatores ambiental,social e psicológico. Em
relação ao ultimo efeito citado, assinale a
resposta correta.
a)- A pressão criada entre a língua e o palato
diminui com a idade.
b)- Muitos medicamentos (particularmente
fenotiazinas e outros agentes que influenciam a
função do neurotransmissor) podem causar
alterações na deglutição.
c)- Os idosos podem ser afetados por um
número de ataques súbitos de lesões
neurológicos ou enfermidades neurológicas
progressivas que causam alterações na
deglutição.
d)- Declínio da força muscular
e)- A prática do conto coral é uma atividade que
proporciona a muitos idosos melhoria na
qualidade de vida mental, trazendo a memória
lugares, situações, pessoas,lembranças que lhes
ativam
as
sensações,os
sentimentos,
melhorando a capacidade de memorização e a
voz envelhece menos.
QUESTÃO 22
ispondo-se de dados como peso ao nascer a
idade gestacional e lançando esses valores em
curvas de crescimento intra-uterino, pode-se
classificar aos recém-nascidos em três
categorias,RNPT( prematuro ou pré- termo); RN
de termo; RN pós- termo. Assinale a única
afirmativa correta que corresponde a RNPT:
a)- RNPT (gestação entre 35 e 42 semanas)
b)- RNPT ( gestação entre 37 e 42 semanas)
c)- RNPT ( gestação acima de 42 semanas)
d)- RNPT (menos de 37 semanas de gestação)
e)- RNPT ( menos de 42 semanas)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Os efeitos da idade sobre o mecanismo de
deglutição podem ser divididos em três tipos. 1efeitos primários, que são aqueles decorrentes

ASCONPREV
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Assinale a segunda coluna de acordo com a
primeira:
(1) Estimulação sensorial térmica, tátil e
gustativa
( 2 ) Exercício para controle oral do bolo
( 3 ) Exercício para melhorar elevação da laringe
( 4 ) Mudança de postura

Com base no exame de imitanciometria, quando
aplicamos +200 mm de ar no conduto auditivo
externo, a membrana timpânica fica rígida, logo
o valor da complacência encontrada é referente
a:
a)- Volume equivalente do conduto auditivo
externo somado a orelha média.
b)- Volume equivalente da orelha externa
(complacência dinâmica ).
c)- Complacência estática.
d)- Volume equivalente a orelha média.
e)- Volume equivalente a orelha interna.

( ) O objetivo é trabalhar a adequada percepção
dos estímulos eliciados em região intra-oral de
região oral.
( ) Propicia a melhor elevação, anteriorização e
estabilização do conjunto hioide laringe o que
pretende otimizar o fechamento da região
supraglotica aumentando a eficiência dos
mecanismos de proteção das vias aéreos
( ) Cabeça para baixo: objetiva proteger a via
aérea inferior. Cabeça para trás: objetiva auxiliar
na propulsão do bolo.
( ) Deverão ser trabalhados os lábios e a língua
melhorando sua mobilidade e força. Para tanto
utilizamos alimentos envolvido por gaze e este
ser manipulado pelo paciente de forma precisa
quando solicitado pelo terapeuta.
a)- 1,3,4,2
b)- 1,2,4,3
c)- 3,1,4,2
d)- 3,1,2,4
e)- 1,3,2,4

QUESTÃO 26
Com base nos parâmetros do exame de
imitanciometria em neonatos. O sistema
tímpano- ossicular de neonatos é controlado
principalmente por massa e o de adultos por
rigidez. Dessa forma os neonatos apresentam
frequências de ressonância mais baixa que
adultos. Marque a alternativa que corresponde
ao parâmetro de frequência utilizado nos
neonatos.
a)- Acima de 1000Hz
b)- Acima de 2000Hz
c)- Entre 220 e 660Hz
d)- Entre 1000 e 4000Hz
e)- Acima de 500Hz
QUESTÃO 27

QUESTÃO 24
Objetiva maximizar a elevação da laringe e a
abertura da transição faringo- esofágica durante
a deglutição. O paciente deve ser instruído,
sempre com modelo do terapeuta, a manter
voluntariamente por alguns segundos a
elevação da laringe no seu ponto mais alto,
durante a deglutição. Marque a alternativa
correta:
a)- Manobra de masako
b)- Deglutição de esforço
c)- Deglutição supra- supraglótica
d)- Manobra de Mendelshon
e)- Alternância de consistência durante a
deglutição

ASCONPREV

Qual as alternativas abaixo corresponde ao
indicador de risco, onde a triagem auditiva não
está disponível:
a)- História familiar de perda auditiva
sensórioneural na infância
b)- Infecções pós natais associados a perda
auditiva, incluindo meningite bacteriana
c)- Distúrbios neurodegenerativos
d)- Traumatismo craniano
e)- Anomalias craniofaciais
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QUESTÃO 28
Os sintomas presentes na DTM podem ser de
diferentes ordens e graus bem como ocorrer na
região intra- articular, extra-articular ou em
ambas. Assinale a alternativa que não
corresponde:
a) Zumbido
b) Cefaleia
c) Aumento da força da musculatura
mastigatória
d) Otalgia
e) Alterações ou adaptações das funções
estomatognáticas
QUESTÃO 29
É uma afasia fluente, caracterizada por
parafasias fonêmicas (não- abundantes) e
verbais formais, podendo ainda aparecer
anomias ou parafasias semânticas durante a
conversação:
a)- Afasia de Broca
b)- Afasia de condução
c)- Afasia global
d)- Afasia transcortical motora
e)- Afasia de Wernicke
QUESTÃO 30
Sobre a anatomia do ouvido é correto afirmar
que:
a) Na caixa timpânica encontra-se a cadeia
ossicular formada por: martelo, bigorna e
platina, relacionados entre si e revestidos pela
mesma mucosa da caixa. Desses o martelo é o
maior e mais externo e anterior dos três.
b) A cóclea situa-se na parede interna da caixa
timpânica em sua porção superior.
c) A porção posterior do ouvido interno é
formada pelos canais semicirculares, o utrículo e
o sáculo. E na porção anterior é formada pela
cóclea.
d) O meato auditivo externo tem formação
tubular revestida por cartilagem. Seu trajeto é
sinuoso, fechado em sua extremidade interna
pela membrana timpânica.

ASCONPREV
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e) O estribo é formado por uma cabeça e dois
ramos.
QUESTÃO 31
Com relação ao aparelho de amplificação sonora
individual (AASI) é incorreto afirmar que:
a) O molde deverá ser mantido em perfeito
estado de limpeza e conservação, tanto por
razões higiênicas, quanto funcionais. Sendo
necessário ser renovado periodicamente.
b) A colocação da prótese auditiva bem próxima
da membrana timpânica permite o efeito
estético, reduz o efeito de oclusão,melhora o
ganho e aumento da direcionalidade do som.
c) Uma das vantagens da prótese auditiva
analógica são o baixo custo e a miniaturização
de seus componentes. E uma desvantagem é o
alto consumo de energia.
d) As características anatômicas do individuo
norteiam a escolha do tipo de prótese que será
utilizada, como tambem o grau e tipo da perda.
e) Uma das vantagens da adaptação binaural de
próteses auditivas são: melhor localização do
som, somação binaural, eliminação do efeito
sombra de cabeça porém não influencia no
reconhecimento de fala no ruído.
QUESTÃO 32
A manobra que possibilita melhor fechamento
das vias aéreas antes e depois da deglutição ao
nível da glote, a qual os pacientes são instruídos
a prender a respiração, deglutir e tossir é a:
a) Manobra de proteção de via aérea
b) Deglutição super supraglótica
c) Deglutição supraglótica
d) Manobra de esforço
e) Tosse voluntária
QUESTÃO 33
Das alternativas abaixo, marque a alternativa
correta sobre fissuras labiopalatais.
a) Na fissura submucosa ocorre a tríade
associada à voz de qualidade nasal: úvula bífida,
diástase da musculatura velar e a chanfradura
na borda posterior do palato.
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b) A postura de alimentação deverá ser
totalmente horizontal, para impedir o refluxo
nasal e a aspiração broncopulmonar.
c) Na criança com fissura labiopalatal as
tentativas de comunicação são efetivas
d) O único sinal observável na fissura
submucosa oculta é a qualidade vocal
predominantemente oral. Seu diagnóstico é
realizado através do estudo nasolaringoscópico
da região velar.
e) Nas fissuras palatais não é observado o
hipodensenvolvimento muscular da aponeurose
palatina e do músculo tensor do véu palatino.
QUESTÃO 34
São aspectos frequentemente apontados como
desencadeadores
de
problemas
de
aprendizagem, EXCETO:
a) Alterações fonético-articulatórias.
b) Transtornos do déficit de atenção com ou
sem hiperatividade associada.
c) Alterações nas habilidades de processamento
auditivo.
d) Distúrbios do sono, como os observados em
respiradores orais.
e) Alterações no sistema fonológico.
QUESTÃO 35
A respiração é uma função vital que ocorrerá
sempre, quer seja nasal, quer seja oral. Em
relação as causas de obstrução nasal, podemos
dizer que variam de um simples hábito, a
obstrução da cavidade nasal, por influencia de
fatores epigeneticos ate alteração bioquímica
de comando neurofisiológico dos centros
respiratórios. Das alternativas abaixo marque a
que tem relação com as causas orgânicas da
obstrução nasal
a)- Distúrbio hormonal
b)- Poluição
c)- Distúrbios posturais
d)- Condições de ambiente em que se dorme
e)- Alergias
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QUESTÃO 36
Marque a alternativa que corresponde à ação na
saúde auditiva na média e na alta complexidade.
a)- Promover a saúde auditiva e a prevenção de
problemas auditivos, articuladas com as equipes
da atenção básica, coordenadas pelo gestor
local;
b)- Realizar diagnóstico das perdas auditivas em
crianças maiores que três anos, jovens, adultos
e idosos com perda auditiva;
c)- Garantir a reabilitação mediante o
tratamento clínico em ORL; seleção e adaptação
de AASI e terapia fonoaudiológica;
d)- Na participação social e da comunidade e no
estabelecimento de parcerias para o
planejamento, acompanhamento e avaliação
das ações educativas;
e)- Realizar consulta ORL, avaliação audiológica
e de linguagem; triagem e monitoramento da
audição em neonatos, pré-escolares e escolares
e em trabalhadores expostos a ruído
referenciados da atenção básica;
QUESTÃO 37
Segundo as Diretrizes para o Fornecimento de
Aparelhos de Amplificação Sonora Individual
(AASI) (Anexo IV das normas de atendimento a
saude auditiva) o processo de Seleção de
Candidatos à Amplificação corresponde a
Adultos ou crianças que apresentem
dificuldades de comunicação decorrentes de
uma perda auditiva. Essa seleção é dividida em
3 classes,
•
Classe I: Há consenso quanto à indicação
do AASI a partir de evidências científicas.
•
Classe II: Há controvérsia quanto à
indicação do AASI.
•
Classe III: Há consenso quanto à falta de
indicação ou contra-indicação do AASI.
Com relação aos critérios de indicação do uso
do AASI marque a alternativa correspondente a
classe I.
a)- Adulto com DA bilateral permanente que
apresentem, no melhor ouvido, média dos
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limiares tonais nas frequências de 500,1000,
2000 e 4000Hz, acima de 40 dB NA.
b) Crianças com DA com média entre 20 e 30
dBNA;
c) Indivíduos adultos DA profunda bilateral prélingual, não-oralizados
d) Anacusia unilateral com audição normal no
ouvido contra-lateral.
e) DA limitada a frequências acima de 3000 Hz.

FONOAUDIÓLOGO
a) Recém nascido com 37 a 42 semanas de
gestação ao nascer
b) Recém nascido com menos de 37 semanas
( 259 dias) de gestação
c) RN nascido com menos de 2500g
d) RN nascido com menos de 1500g
e) RN nascido com 35 a 42 semanas de gestação

QUESTÃO 38
É uma lesão que compromete tipicamente
homens na meia idade. Resulta em geral de
trauma fonatório e higiene vocal inadequada
crônica, habito de pigarrear, tosse crônica e
refluxo também tem sido implicadas na gênese
do processo. A lesão é unilateral e assume
formatos diversos sobre o processo vocal da
aritenoide. Marque a alternativa correta:
a)- Edema de Reinke
b)- Pólipo
c)- Cisto
d)- Granuloma
e)- Nódulo
QUESTÃO 39
Alteração da voz causada ou relacionada com
algum tipo de condição laríngea ou com doença
viral, genética ou hereditária. Assinale a correta:
a)- Disfonia funcional
b)- Disfonia orgânico funcional
c )-Disfonia orgânica
d)- Disfonia psicogênico
e)- Disfonia infantil
QUESTÃO 40
Entende-se por crescimento, o processo de
mudanças anatômicas e fisiológicas do individuo
e por desenvolvimento, aquele de aquisição de
funções neuro-psico-motoras. O termo perinatal
define o período compreendido entre a
vigésima semana de gestação e o fim da quarta
semana (28 dias) pós- natal. A seguir assinale a
opção correspondente ao conceito de RNBP (
recém nascido de baixo peso.
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