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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

TARDE 

 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

 

 
                                                                        

Texto 01:                                              

A reportagem do Domingo Espetacular sobre Cachoeira 

 

Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelaram uma ligação sombria entre o chefe de um 

esquema milionário de jogos ilegais, Carlinhos Cachoeira, e a maior revista semanal do Brasil, Veja. As conversas 

mostram uma relação próxima entre o contraventor e Policarpo Júnior, diretor da revista em Brasília (DF). Segundo 

documentos da Polícia Federal, Cachoeira teria passado informações que resultaram em pelo menos cinco capas da 

Veja, além de outras reportagens em páginas internas, publicadas de acordo com interesses do bicheiro e de comparsas. 

Trata-se de uma troca de favores, que rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira e envolveu a construtora Delta. O 

escândalo pode levar Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos maiores barões da imprensa do 

País, a ser investigado e convocado para depor na CPI. 

 

(Fonte: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-reportagem-de-domingo-espetacular-sobre-cachoeira>, acesso em: 

07/05/2012).  

 

Texto 02: 

Veja, sempre brigando com os fatos 

 

Primeiro, uma ameaça típica de Veja: nota no Radar Online mencionando um terceiro inquérito em mãos da 

Procuradoria Geral da República - do qual ninguém tinha ouvido falar - que teria apanhado 4 ministros do STF e 10 do 

STJ, uma maluquice só possível em quem aceita qualquer peixe podre, sem entender a lógica dos inquéritos, a 

verossimilhança das informações. Se fosse verdade, seria o próprio desmonte da República. Mas publica-se a nota como 

quem anuncia uma nova marca de cerveja. 

Aí, o presidente da CPI desmente o fato. Sem apresentar um dado comprobatório sequer, o colunista "mantém" 

as informações. Agora o desmentido é da própria PGR. Ou seja, de todas as partes mencionadas nessa maluquice. Mas a 

única fonte confiável para esse pessoal são os dossiês de Carlinhos Cachoeira.  

Conseguiram criar um mundo virtual, sem nenhum contato com a realidade dos fatos.  

 

(Fonte: Luis Nassif, http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/veja-sempre-brigando-com-os-fatos, acesso em 07/05/2012). 
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Após a leitura dos dois textos acima, julgue os itens a seguir: 

 

I - Segundo investigações da Polícia Federal, a partir de uma ligação sombria com um diretor da revista, o contraventor 

Cachoeira teria feito com que capas e reportagens revista Veja fossem publicadas de acordo com seus interesses. 

II – O resultado das investigações fez com que Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos 

maiores barões da imprensa do País, fosse investigado e convocado para depor na CPI. 

III – O segundo texto trata de um dos exemplos de reportagens da revista Veja feitas a partir da influência de Carlinhos 

Cachoeira. No caso, houve o plantio de um boato sério envolvendo autoridades do alto escalão do Poder Judiciário 

Brasileiro, entretanto tal estória se mostrou inverídica. 

IV – O autor do segundo texto traz a ideia que inquéritos seguem uma lógica e se baseiam na verossimilhança das 

informações. Assim, se fosse verdade a notícia publicada na coluna da revista, seria o próprio desmonte da Procuradoria 

Geral da República. 

 

Marque a alternativa correta quanto aos itens acima: 

 

a) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

b) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

c) Somente os itens I e III estão corretos. 

d) Somente os itens I e IV estão corretos. 

 
 

 

 

 

 O segundo texto traz uma crítica feroz a revista Veja por diversos aspectos de conduta. Dentre as alternativas abaixo qual não 

representa uma dessas críticas? 

 

a) Publicar irresponsavelmente notícias alarmantes. 

b) Se utilizar de fontes de origem duvidosa. 

c) Permanecer defendendo uma mentira quando todos os fatos já demonstram o contrário. 

d) Anunciar notas de caráter político com a mesma diagramação dos anúncios de marca de cerveja. 

 
 

 

 

 

Da leitura dos textos podemos afirmar corretamente que: 

 

a) Existe mais de uma CPI em andamento envolvendo Carlinhos Cachoeira, mas somente uma delas investiga também 

o empresário Roberto Civita. 

b) A relação entre contraventor e a revista Veja rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira, envolvendo a construtora 

Delta e outros comparsas desta empresa. 

c) Ao afirmar “conseguiram criar um mundo virtual”, o autor do segundo texto não faz referência ao mundo da internet, 

mas sim a um mundo de mentiras criadas pela revista, que se distancia da realidade. 

d) Mesmo após o presidente da CPI ter desmentido o fato noticiado, o colunista manteve as informações, apresentando 

como dados comprobatórios unicamente os dossiês de Carlinhos Cachoeira. 
 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Os dois textos acima abordam fatos recentes do cenário político nacional, porém, com abordagens diversas. Qual relação 

podemos traçar entre eles? 

 

a) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

b) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

c) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

d) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

 
 

 

 

 

Texto 03: 

 

Fui ontem visitar ontem o jardinzinho agreste, 

Aonde tanta vez a lua nos beijou, 

E em tudo vi sorrir o amor que tu me deste, 

Soberba como um sol, serena como um vôo. 

 

Em tudo cintilava o límpido poema 

Com ósculos rimados às luzes dos planetas; 

A abelha inda zumbia em torno da alfazema; 

E ondulava o matiz das leves borboletas 

 

(Cesário Verde. Obra completa de Cesário Verde.  

Lisboa: Portugália, p. 14.) 

 

 

Expressões com palavras empregadas em sentido conotativo na primeira estrofe são: 

 

a) “Fui ontem visitar...” 

b) “... a lua nos beijou”; “... vi sorrir o amor...” 

c) “... o jardinzinho agreste” 

d) “... que tu me deste” 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Na segunda estrofe, a sinestesia é evidenciada. Que impressões sensoriais ela desperta no texto? 
 

a) Tátil e auditiva 

b) Auditiva e visual 

c) Visual e olfativa 

d) Tátil e visual 
 

 

 

 
 

 

A respeito do uso correto da crase, indique a ordem que preenche corretamente as lacunas. 

“ ____ beira do mar, assistiu ____ amada, hora____ hora, minuto ____ minuto, sempre ____ espera de um milagre” 
 

a) À –à-à-a-à 

b) A-a-a-a-à 

c) À-a-a-a-à 

d) À-a-à-à-à 
 

 

 

 

“A imprensa me tachou de imbecil.”. Reescrevendo a oração e mudando o verbo tachar por chamar a frase ficaria: “A 

imprensa me chamou de imbecil”. O verbo chamar admite mais de uma regência com alteração de significado. Qual a 

regência dele nessa frase? 

 

a) O verbo chamar tem o sentido de denominar, apelidar. Neste caso, o verbo é transitivo direto. 

b) O verbo chamar tem o sentido de indicar. Neste caso, o verbo é transitivo indireto. 

c) O verbo chamar tem o sentido de abdicar. Neste caso, o verbo é intransitivo. 

d) O verbo chamar tem o sentido de assistir. Neste caso, o verbo é transitivo direto e indireto. 
 

 

 

 

Leia os versos a seguir:  

Em vossa casa feitas de cadáveres, 

Ó princesa! Ó donzela! 

Em vossa casa, de onde o sangue escorre, 

quisera eu morar, [...] 
 

 

Classificando sintaticamente as expressões do segundo verso, pode-se dizer que elas exercem a função sintática de: 
 

a) Aposto 

b) Objeto direto 

c) Vocativo 

d) Objeto indireto 
 

 

 

 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto às Novas Regras de Acentuação gráfica: 
 

a) Paranóia, doo, bocaíva. 

b) Música, lêem, ideia. 

c) Odisséia, quiquênio, sequência. 

d) Feiura, números, voo. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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Conhecimentos Específicos             QUESTÕES DE 11 A 30 
 

 
 

 

 
 

A amplificação da energia sonora em 30dB, que ocorre na orelha média, é explicada: 

 

a) Pela ação de alavanca criada no movimento dos três ossículos e afunilamento da energia sonora da área da 

membrana timpânica para a base do estribo. 

b) Pelo afunilamento da onda sonora pelo meato acústico externo e grande capacidade de vibração da membrana 

timpânica. 

c) Pelo deslocamento dos líquidos cocleares a alta pressão e pelo deslocamento da base da bigorna. 

d) Pelo abaulamento da membrana basilar iniciando o processo eletromecânico que gera os impulsos neurais. 
 

 

 

 

Considerando a localização topográfica, as perdas de audição podem ser classificadas em: 
 

a) Hipoacusia, disacusia, surdez e anacusia. 

b) Graves, médias e agudas. 

c) Súbitas e progressivas. 

d) Condutivas, neurossensoriais, mistas, centrais e funcionais. 

 

 

 

Na neuropatia auditiva, os achados audiológicos mais freqüentes são: 
 

a) Perda auditiva neurossensorial simétrica bilateral; curva audiométrica descendente, apresentando uma queda maior 

nas freqüências altas; audiometria vocal com resultados compatíveis com a avaliação tonal; timpanograma tipo A, 

presença de reflexos estapédicos em níveis normais. 

b) Acuidade auditiva normal ou o paciente pode apresentar uma perda auditiva de qualquer grau e configuração; 

valores de inteligibilidade de fala desproporcionalmente alterados, sendo mais prejudicados na presença de ruído; 

presença de curva timpanométrica normal com ausência de reflexos acústicos ipsi e contralaterais. 

c) Perda auditiva neurossensorial bilateral variando de leve a profunda; na audiometria vocal encontra-se resultados 

compatíveis com a avaliação tonal; timpanograma tipo As com presença de reflexos acústicos ipsi e contralaterais. 

d) Perda auditiva neurossensorial unilateral com curva descendente; audiometria vocal com valores de inteligibilidade 

de fala desproporcionalmente reduzidos em relação à avaliação tonal; timpanograma tipo B com presença de reflexo 

acústico contralateral. 

 

 

 

A avaliação auditiva infantil pode ser realizada por meio de vários métodos. Como métodos objetivos de avaliação podem-

se destacar: 
 

a) Impedanciometria, emissões otoacústicas e BERA; 

b) Audiometria tonal, audiometria vocal e impedanciometria; 

c) Audiometria em campo livre, emissões otoacústicas e BERA; 

d) Impedanciometria, avaliação de processamento auditivo e BERA; 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Os critérios para realização do implante coclear na população infantil brasileira devem seguir todos os aspectos abaixo, 

EXCETO: 
 

a) Deficiência auditiva pré-lingual com até seis anos de idade. 

b) Não utilização de próteses auditivas anteriores, por dificultarem a adaptação do implante coclear. 

c) Existência de programas educacionais na cidade de origem da criança voltados ao aproveitamento máximo da 

capacidade auditiva e à aquisição da linguagem oral. 

d) Avaliação do grau de expectativa da família e permeabilidade no processo terapêutico. 

 

 
 

Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito à exposição aos ruídos e seus riscos para a audição: 
 

a) A alteração temporária do limiar consiste na redução do limiar audiométrico logo após a exposição ao ruído, e tende 

a voltar ao normal após, no máximo, 14 horas depois do fim da exposição. 

b) O trauma acústico é definido como um problema auditivo permanente, causado por um longo tempo de exposição a 

níveis sonoros elevados. 

c) A exposição contínua a elevados níveis de ruído pode ocasionar lesões nas células da cóclea, acarretando uma 

perda auditiva irreversível e progressiva, caso o indivíduo permaneça exposto ao ruído por longos períodos. 

d) A PAIR (perda auditiva induzida por ruído) é uma perda sensório-neural, que acomete inicialmente a faixa de 

frequências entre 3 e 6kHz. 

 

 

 

Em relação aos exercícios vocais, o fonoaudiólogo deve considerar que: 
 

a) Quando a soprosidade está presente, como nas paralisias de pregas vocais, faz-se necessário realizar exercícios 

que envolvam emissão suavizada por meio de sons vibrantes, nasais ou fricativos, utilizando, também, escalas 

ascendentes e descendentes. 

b) A técnica do huming (emissão do “hum”) é um dos exercícios vocais mais utilizados para suavizar o ataque vocal 

brusco, pois promove o aumento da constrição supraglótica e a maior mobilidade laríngea no sentido vertical. 

c) Quando a qualidade vocal é tensa, faz-se necessário utilizar exercícios vocais que favoreçam a subida da laringe 

para uma posição mais elevada no pescoço, como a técnica do som basal e do /b/ prolongado. 

d) Os pacientes com qualidade vocal rouca devido ao aumento de massa das pregas vocais, beneficiam-se de 

exercícios vocais que visem ampliar a vibração da mucosa das pregas vocais, como as técnicas de sons vibrantes ou 

os fonemas fricativos sonoros. 

 

 
 

Marque a alternativa abaixo que não traduz a adequada correlação da lesão laríngea com a sua descrição: 

a) Nódulo vocal: lesão mais superficial da lâmina própria, geralmente acompanhada por espessamento epitelial e 

constituído por variada composição de edema e fibrose, sem vascularização exuberante; 

b) Edema de Reinke: aspecto edematoso, por vezes polipóide, geralmente bilateral, assimétrico, estende-se por toda a 

borda livre de pregas vocais; 

c) Sulco: depressão na túnica mucosa em forma de canaleta, geralmente paralela a borda livre de prega vocal; 

d) Laringocele: lesão hiperplásica que compromete a camada superficial da túnica mucosa, enrijecendo-a; de origem 

orgânica, causa desconhecida, porém, com predisposição genética; 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Segundo Pinho e Pontes (2002), várias propostas de avaliação perceptiva da fonte glótica têm sido apresentadas na 

literatura. A escala R.A.S.A.T., por exemplo, é uma avaliação perceptiva que se propõe a avaliar: 

 

a) A rouquidão, aspereza, soprosidade, astenia e tensão, respectivamente, e seu envolvimento vocal tem graduação 

que varia de 0 a 3. 

b) O ruído, astenia, soprosidade aspereza e tensão, respectivamente, e seu envolvimento vocal tem graduação que 

varia de 0 a 3. 

c) A rouquidão, astenia, soprosidade, aspereza e tensão, respectivamente, e seu envolvimento vocal tem graduação 

que varia de 0 a 2. 

d) A rouquidão, astenia, soprosidade, aspereza e tensão, respectivamente, e seu envolvimento vocal tem graduação 

que varia de 0 a 3. 

 

 

 

 Assinale a alternativa correta sobre as disfonias neurológicas. 

 

a) Geralmente, todos os pacientes com problemas neurológicos apresentam disfonia, variando de alteração vocal leve a 

severa. 

b) São distúrbios vocais que acompanham lesões ou alterações no sistema nervoso, podendo ser descritas sob o nome 

genérico de transtornos motores da fala. 

c) São caracterizadas exclusivamente por alterações na execução neuromuscular, as quais podem ocorrer por 

alterações no sistema nervoso central ou periférico. 

d) São caracterizadas exclusivamente por alterações que afetam a programação dos atos motores da voz e da fala, 

havendo incapacidade de programar os comandos sensório- motores para o posicionamento e movimentação 

adequada dos músculos. 

 

 

 

 

Assinale a alternativa correta sobre o desenvolvimento da comunicação não verbal.  

 

a) Os quatro primeiros meses de vida do bebê são marcados por comportamentos reativos, sendo que o bebê reage ao 

mundo de forma reflexa e, nessa fase inicial, tenta se comunicar por meio de olhares e expressões faciais de modo 

intencional. 

b) Dos dois aos oito meses de idade, o bebê vai apresentando maior interesse pelos objetos e pessoas, maiores 

recursos para interagir e maior domínio motor; nessa fase o bebê ainda não se diferenciou como sujeito e ainda não 

apresenta comportamentos comunicativos intencionais propriamente ditos. 

c) Aos doze meses de idade, a criança já apresenta comportamentos comunicativos intencionais de caráter 

convencional, ou seja, utiliza a linguagem falada para referir- se a situações passadas e a objetos que não estão 

presentes no campo perceptual. 

d) A partir dos quinze meses de idade, a criança passa a apresentar comportamentos comunicativos intencionais, ou 

seja, busca meios de comunicar alguma coisa para alguém, mas ainda não responde às tentativas de interação que 

partem dos outros. 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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Em relação à avaliação das afasias, o fonoaudiólogo deve: 

 

a) Aplicar uma bateria de testes como único instrumento na avaliação da linguagem. 

b) Criar uma boa situação de interação com o paciente, que possibilite saber se o acidente vascular encefálico foi 

isquêmico ou hemorrágico. 

c) Utilizar somente avaliações informais, por meio de objetos concretos, familiares e do dia-a-dia, pois estas facilitam a 

melhor compreensão das tarefas propostas. 

d) Aplicar teste padronizado e recolher um grande número de dados a respeito do comportamento verbal e não-verbal 

em um grande número de circunstâncias. 

 

 

 

 

Em relação à gagueira, analise as proposições a seguir: 

 

1. A fluência refere-se ao fluxo contínuo e suave de produção da fala. 

2. A gagueira pode ser definida pelas rupturas involuntárias do fluxo da fala. 

3. São características da gagueira: repetições de sons e de sílabas, prolongamento de sons, bloqueios, pausas extensas 

e intrusões nas palavras. 

4. A gagueira neurogênica ocorre em decorrência de um dano cerebral de origem vascular ou traumática, e acomete 

falantes já disfluentes. 

Está (ão) correta (s): 

 

a) 1, apenas. 

b) 2 e 3, apenas. 

c) 1, 2 e 3, apenas. 

d) 2, 3 e 4, apenas. 

 

 

 

Na terapia de gagueira de uma pessoa adulta, o fonoaudiólogo deve: 

 

a) Evitar atendimentos em grupos, pois ao ver outras pessoas com gagueira o paciente tende a aumentar seu nível de 

stress e de rejeição à sua própria maneira de comunicação. 

b) Usar o relaxamento global ou específico nas regiões da fala, mesmo naqueles pacientes que referem não perceber a 

presença de tensão. 

c) Facilitar a ocorrência de uma emissão fluente, desenvolvendo discretos movimentos associados de lateralização de 

lábios para desviar a tensão muscular para esta região e facilitar a coordenação pneumofonoarticulatória. 

d) Diminuir o excesso de mímica facial freqüentemente presente nos indivíduos que gaguejam, desenvolvendo, para 

isto, uma menor abertura mandibular durante a articulação da fala. 

 

 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Na terapia dos distúrbios da leitura e da escrita um aspecto importante a ser considerado é a motivação que só ocorre na 

medida em que as mesmas assumem um significado para o paciente. Na reeducação desses distúrbios o fonoaudiólogo 

utiliza atividades de estimulação da leitura e da escrita. Assinale a alternativa que não representa uma atividade para 

trocas e omissões de natureza perceptual auditiva. 

 

a) Extrair e representar graficamente palavras que contenham o fonema omitido ou um dos fonemas do par, 

responsável pela dificuldade de discriminação; 

b) Evocar e criar listas de palavras que contenham som do fonema omitido; 

c) Possibilitar um contato visual repetitivo com as palavras que contenham os fonemas em questão: jogos de memórias, 

palavras derivadas, loto de palavras; 

d) Discriminar auditivamente as palavras levantadas, associadas aos seus respectivos grafemas; 

 

 

 

 

Dentre os fatores que podem interferir no prognóstico de um caso de falha na função velofaríngea temos, EXCETO: 

 

a) Orientação recebida ao nascimento quanto à alimentação, que determina a qualidade motora e sensorial dos órgãos 

fonoarticulatórios. 

b) Orientação quando ao desenvolvimento motor e cognitivo que, diferente da alimentação, permite o desenvolvimento 

adequado de todas as estruturas que envolvem a fala. 

c) Épocas de realização das cirurgias de correção das malformações. 

d) Épocas de início de acompanhamento fonoaudiológico. 

 

 

 

 

Em relação às alterações de fala decorrentes das alterações músculo-esqueletais, analise as afirmativas: 

 

I. As distorções de fala só ocorrem quando há uma má formação anatômica 

II. Nos indivíduos portadores da classe II podemos encontrar o ceceio lateral em razão do posicionamento elevado do 

dorso médio da língua 

III. Os sons sibilantes são os mais afetados pelas alterações oclusais  

IV. O ceceio anterior não é esperado em nenhuma fase o desenvolvimento dento- esqueletal da criança 

V. Nas mordidas cruzadas o deslizamento lateral da mandíbula, favorece a distorção dos fonemas sibilantes 

 

Está (ao) correta (s) apenas: 

 

a) III e V 

b) II, III e V 

c) I, II, III e V 

d) I, III e V 

 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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As alterações da articulação da fala causadas por disfunções da articulação temporomandibular geralmente causam: 

 

a) Retração mandibular excessiva durante a emissão da maioria dos fonemas, aumento da amplitude do movimento 

mandibular, dificuldade na mobilidade da língua e aumento da velocidade da fala. 

b) Anteriorização mandibular na emissão dos fonemas linguodentais, sobrearticulação, diminuição da atividade da 

musculatura elevadora da mandíbula e falta de contenção da saliva durante a fala. 

c) Desvio mandibular para a lateral durante a produção dos sons plosivos e fricativos, redução da amplitude dos 

movimentos articulatórios, aumento da atividade da musculatura da língua e presença de bloqueios na fala. 

d) Possível lateralização mandibular na emissão de /s/ e /z/, redução da amplitude do movimento mandibular, aumento 

da atividade da musculatura perioral e possível diminuição da velocidade da fala. 

 

 

 

A abordagem fonoaudiológica atual nas fissuras labiopalatinas deve: 

 

a) Incentivar, antes da cirurgia, as massagens no palato duro, facilitando a correção cirúrgica e a cicatrização. 

b) Informar aos pais que, no período pós-operatório da queiloplastia, o lábio superior da criança não deve ser tocado 

visando a um resultado estético e funcional mais adequado. 

c) Prevê o fornecimento de informações e orientações aos pais já no período pré-natal. 

d) Prevê o acompanhamento fonoterápico tradicional por anos a fio, até que o paciente realize todas as correções 

cirúrgicas, protéticas ou ortodônticas necessárias ao seu caso. 

 

 

 

A Em relação à disfagia nos portadores de paralisia cerebral: 

 

a) As alterações da deglutição na fase oral são caracterizadas por manutenção do vedamento labial; excesso de 

lateralização da língua e excesso de pressão da ponta da língua contra a papila palatina. 

b) O aumento da sensibilidade oral juntamente com a hipertonia do bucinador são fatores freqüentemente presentes e 

interferem na formação e na ejeção do bolo alimentar. 

c) Só as alterações na fase faríngea da deglutição estão relacionadas com a aspiração, enquanto que as alterações na 

fase oral nunca causam esse problema. 

d) Moderada ou severa, o sintoma disfágico é frequente, seja pelas alterações motoras na fase oral da deglutição, seja 

pela incoordenação entre a fase oral e a faríngea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

AREA LIVRE 
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Em Epidemiologia, sobre o coeficiente de mortalidade, assinale a alternativa correta: 

a) Consiste no número de casos existentes da doença ou agravo, novos ou antigos; 

b) Comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população exposta; 

c) Mede o risco que um indivíduo tem, da população exposta, de morrer por qualquer causa no período considerado; 

d) Traduz a ideia de intensidade com que acontece a doença/morbidade em uma população. 
 

 

 

 

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, 

EXCETO: 

a) Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada 

município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de 

outros municípios. 

b) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde. 

c) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações 

de assistência à saúde. 

d) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde. 

 

 

 

 

Sobre a Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A Estratégia de Saúde da Família é um modelo assistencial de baixo custo e baixa complexidade tecnológica, que 

tem como principal objetivo a interiorização da saúde. 

b) As equipes de ESF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma 

área geográfica delimitada. 

c) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 

mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 

d) A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde da Família, compõem parte do 

conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

 

 
 

 

 

 

Qual das afirmações abaixo não está associada a atenção básica de saúde: 

a) Corresponde ao primeiro nível de atenção à saúde do modelo assistencial adotado pelo SUS. 

b) Seu financiamento é garantido por fonte publica apenas estadual. 

c) A estratégia de saúde da família pode incluir especialidades básicas. 

d) É o primeiro contato da população com o SUS. 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Relacione as colunas a seguir. 
 

1. Vigilância sanitária. 

2. Vigilância epidemiológica. 
 

 

(  ) Detecta qualquer mudança em fatores determinantes da saúde. 

(  ) Previne riscos à saúde. 

(  ) Adota medidas de prevenção. 

(  ) Intervém nos problemas sanitários do meio ambiente. 

(  ) Elimina qualquer ameaça à saúde. 
 

A sequência está correta em: 

 

a) 1, 1, 1, 2, 2  

b) 1, 2, 2, 1, 2  

c) 2, 1, 2, 1, 1  

d) 1, 1, 2, 2, 1 
 

 

 

 

 

De acordo com o Art. 6º da Lei nº. 8.080/90 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

I. incrementos, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnólogo. 

II. controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

III. formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

IV. execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

 

Estão corretas apenas as alternativas 

 

a) II, IV  

b) I, II  

c) I, III, IV  

d) I, II, III, IV 
 
 

 

 

 

Os sistemas de informação são utilizados em saúde por permitirem a captação, processamento e difusão dos dados. O 

SIM, SINASC e SINAN são exemplos de bancos de dados que reúnem as informações relacionadas 

RESPECTIVAMENTE A: 

 

a) Acompanhamento materno, condições de saneamento básico e investimentos em saúde. 

b) Ocorrência de óbitos, dados sobre nascidos vivos e notificação de doenças. 

c) Aquisição de medicamentos, cobertura vacinal e informações ambulatoriais. 

d) Prevenção da malária, indicadores socioeconômicos e normas de auditoria. 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Com base na organização do cuidado de uma equipe de Saúde da Família a partir dos problemas identificados, avalie as 

afirmativas a seguir: 

I- A organização do cuidado deve levar em consideração a realidade local. 

II- A gerência do cuidado prestado pela equipe de Saúde da Família envolve todos os membros da equipe. 

III- O caminho para a realização de um trabalho em equipe passa por um processo de intermediação e construção 

coletiva. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) I, apenas; 

b) II e III, apenas; 

c) I e III, apenas; 

d) I, II e III. 

 
 

 

 

 

As diretrizes do SUS preveem: 

 

a) Descentralização sem participação popular; 

b) Não participação da comunidade; 

c) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 

 

 

 

 

O Art. 3º da Lei nº. 8080/90 dispõe sobre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, que são, EXCETO: 

 

a) Moradia. 

b) Lazer.  

c) Alimentação.  

d) Medicamento. 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




