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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Sobre o texto analise as afirmativas a seguir.

Texto para responder às questões de 01 a 15.

A tragédia alheia pode tocar as pessoas de
muitos modos, e confirma-se a motivação
pessoal da compaixão.
II. Há uma reformulação do pensamento, oposta à
ideia de que a compaixão é um ato altruísta de
esquecimento de si mesmo.
III. As motivações pessoais da compaixão
impossibilitam a crítica social.

I.

133. “Não pensar mais em si”
Seria necessário refletir sobre isso
seriamente: por que saltamos à água para socorrer
alguém que está se afogando, embora não tenhamos
por ele qualquer simpatia particular? Por compaixão:
só pensamos no próximo — responde o irrefletido.
Por que sentimos a dor e o mal-estar daquele que
cospe sangue, embora na realidade não lhe
queiramos bem? Por compaixão: nesse momento
não pensamos mais em nós — responde o mesmo
irrefletido. A verdade é que na compaixão — quero
dizer, no que costumamos chamar erradamente
compaixão — não pensamos certamente em nós de
modo consciente, mas inconscientemente pensamos
e pensamos muito, da mesma maneira que, quando
escorregamos, executamos inconscientemente os
movimentos contrários que restabelecem o
equilíbrio, pondo nisso todo o nosso bom senso. O
acidente do outro nos toca e faria sentir nossa
impotência, talvez nossa covardia, se não o
socorrêssemos. Ou então traz consigo mesmo uma
diminuição de nossa honra perante os outros ou
diante de nós mesmos. Ou ainda vemos nos
acidentes e no sofrimento dos outros um aviso do
perigo que também nos espia; mesmo que fosse
como simples indício da incerteza e da fragilidade
humanas que pode produzir em nós um efeito
penoso. Rechaçamos esse tipo de miséria e de
ofensa e respondemos com um ato de compaixão
que pode encerrar uma sutil defesa ou até uma
vingança. Podemos imaginar que no fundo é em nós
que pensamos, considerando a decisão que
tomamos em todos os casos em que podemos evitar
o espetáculo daqueles que sofrem, gemem e estão
na miséria: decidimos não deixar de evitar, sempre
que podemos vir a desempenhar o papel de homens
fortes e salvadores, certos da aprovação, sempre que
queremos experimentar o inverso de nossa felicidade
ou mesmo quando esperamos nos divertir com nosso
aborrecimento. Fazemos confusão ao chamar
compaixão ao sofrimento que nos causa um tal
espetáculo e que pode ser de natureza muito variada,
pois em todos os casos é um sofrimento de que está
isento aquele que sofre diante de nós: diz-nos
respeito a nós tal como o dele diz respeito a ele. Ora,
só nos libertamos desse sofrimento pessoal quando
nos entregamos a atos de compaixão. [...]

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I e II, somente.
I, II e III.

Questão 02
O texto de Friedrich Nietzsche faz uma crítica à:
A) ideia de compaixão aceita pelo senso comum.
B) impotência e covardia dos que sofrem.
C) verdade de que somente o consciente pensa em
si mesmo.
D) confusão gerada pelos sentimentos de covardia,
honra e percepção do perigo.
E) diminuição do bom senso nas atitudes altruístas.

Questão 03
No trecho “...EMBORA não tenhamos por ele
qualquer simpatia particular?” a palavra em
destaque expressa, no contexto, o sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

consequência.
conclusão.
concessão.
explicação.
causa.

NIETZSCHE, Friedrich. Aurora. Trad. Antonio Carlos Braga. São
Paulo: Escala, 2007. p. 104-105.
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Questão 04

Questão 07
O mecanismo de uso anafórico dos pronomes
contribui para a coesão e para a compreensão dos
textos, porque evita repetições e garante a
manutenção dos sentidos referidos. Exemplo
inadequado a essa definição pode ser identificado no
uso do pronome destacado em:

Analise as afirmativas a seguir sobre o fragmento:
“O acidente do outro nos toca e faria sentir nossa
impotência...”
I. NOS e NOSSA são pronomes adjetivos.
II. Os verbos tocar e fazer estão flexionados no
presente do indicativo e no futuro do pretérito,
respectivamente.
III. A palavra OUTRO, no contexto, é um
substantivo.

A) “Seria necessário refletir sobre ISSO”
B) “embora não tenhamos por ELE qualquer
simpatia particular?”
C) “para socorrer ALGUÉM que está se afogando”
D) “Rechaçamos ESSE tipo de miséria e de ofensa”
E) “daquele QUE cospe sangue”

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

Questão 08
A opção em que a palavra destacada encontra-se em
sentido figurado ou conotativo é:
A) “pode encerrar uma sutil defesa ou até uma
VINGANÇA.”
B) “Seria necessário REFLETIR sobre isso
seriamente”
C) “Ou ainda vemos nos acidentes e no sofrimento
dos outros um aviso do PERIGO”
D) “Por que sentimos a dor e o mal-estar daquele
que cospe SANGUE”
E) “O acidente do outro nos TOCA”

Questão 05
Conforme as regras de colocação e uso dos
pronomes, a reescrita da frase “... por que saltamos à
água para socorrer ALGUÉM”, substituindo a palavra
em destaque por um pronome oblíquo átono, seria:
A)
B)
C)
D)
E)

por que saltamos à água para socorrer-lhe.
por que saltamos à água para socorrê-lo.
por que saltamos à água para lhe socorrer.
por que saltamos à água para socorrer-nos.
por que saltamos à água para socorrer-no.

Questão 09
Como ficará a forma verbal do fragmento
“Rechaçamos esse tipo de miséria e de ofensa”,
passando-a para a voz passiva analítica?

Questão 06
Em “... TAL COMO o dele diz respeito a ele.”, os
elementos em destaque atribuem à oração ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

finalidade.
consequência.
conclusão.
comparação.
causa.

Seja rechaçado
Rechaçam-se
Fosse rechaçado
Será rechaçado
É rechaçado

Questão 10
A oração destacada no fragmento “A verdade é QUE
NA COMPAIXÃO — quero dizer, no que costumamos
chamar erradamente compaixão — NÃO
PENSAMOS CERTAMENTE EM NÓS DE MODO
CONSCIENTE” é subordinada:
A)
B)
C)
D)
E)
03

substantiva predicativa.
substantiva subjetiva.
adjetiva restritiva.
adverbial causal.
substantiva objetiva direta.
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Questão 11

Questão 15
Sem prejuízo para a correção e a lógica, uma vírgula
poderia ser colocada imediatamente depois de:

Assinale a alternativa que contém afirmação correta,
considerando a acentuação das palavras
EQUILÍBRIO, INDÍCIO e IMPOTÊNCIA.

I.

CERTAMENTE, na frase “não pensamos
certamente em nós de modo consciente”
II. NÓS, na frase “diz-nos respeito a nós tal como o
dele diz respeito a ele.”
III. QUE, na frase “Fazemos confusão ao chamar
compaixão ao sofrimento que nos causa um tal
espetáculo...”

A) Não deveriam estar acentuadas, pois, não se
acentuam proparoxítonas terminadas em A ou O.
B) A maioria das proparoxítonas terminadas em A, E
e O são acentuadas.
C) Ainda recebem acento as paroxítonas
terminadas em ditongos crescentes.
D) Todas as palavras de duas ou mais sílabas
possuem uma sílaba tônica, sobre a qual recai o
acento estilístico.
E) Os ditongos, sempre que tiverem pronúncia
fechada, exigem acentuação da vogal da sílaba
anterior.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

Questão 12
Sobre os elementos da oração “diz-nos respeito a
nós”, pode-se afirmar corretamente que há nela:
A)
B)
C)
D)
E)

objeto indireto pleonástico.
verbo intransitivo.
objeto direto preposicionado.
sujeito inexistente.
predicativo do objeto.

Questão 13
Em “um aviso do perigo que também nos espia”, a
figura de linguagem presente é:
A)
B)
C)
D)
E)

metáfora.
prosopopeia.
catacrese.
eufemismo.
pleonasmo.

Questão 14
O A empregado na frase “quando nos entregamos a
ATOS de compaixão.”, imediatamente depois de
entregamos, deverá receber o sinal indicativo de
crase caso o segmento destacado seja substituído
por:
A)
B)
C)
D)
E)

comportamento.
impulsos.
práticas.
atitude.
procedimento.
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ATUALIDADES

Questão 17

Questão 16

Leia o texto.

Observe o gráfico.

“Para reduzir o aquecimento global, cada país teria
de fazer investimentos equivalentes a 0,06% de seu
PIB. É pouquíssimo, em especial se for considerada a
gravidade das mudanças climáticas e suas
consequências. Todo o mundo será afetado pelo
aquecimento global, em especial as nações mais
pobres, e poderá haver graves riscos à segurança
alimentar, além do surgimento de novos bolsões de
miséria.
Os alertas feitos na recente apresentação do
relatório-síntese do IPCC (Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas), na Dinamarca [...] O
entendimento e a adoção de providências são
impreteríveis, pois o fenômeno, se não for controlado
logo, aumentará a probabilidade de impactos
severos, invasivos e sem volta para os
ecossistemas.”

Taxa de detecção de AIDS por 100 mil habitantes
segundo sexo e razão de sexo por ano de
diagnóstico – Brasil 2010-2013.

(Adaptado do jornal Folha de S. Paulo, 14.nov.2014).

A partir do texto é correto afirmar:
A) A adoção de novas fontes de energia,
combinadas com maior desenvolvimento
industrial favorecem a melhoria do clima e evitam
a pobreza.
B) As mudanças climáticas afetam ecossistemas e
causam impactos geológicos sem com isso
afetar a economia mundial.
C) Com pouco investimento as nações do mundo
podem reduzir o aquecimento global e evitar uma
crise mundial de abastecimento.
D) Os países mais pobres não são afetados pelas
mudanças climáticas porque não promovem
grandes intervenções na natureza.
E) São necessários grandes investimentos para
superar o caos das mudanças climáticas atuais,
por isso, a solução do problema é ignorada pelas
nações.

(Adaptado a partir de Ministério da Saúde/SVS/Departamento de
DST, AIDS e Hepatites Virais, 2014.)

A partir do gráfico é correto afirmar que, no período
2010-2013, houve:
A) aumento no quantitativo de infecções no sexo
masculino e redução no sexo feminino e
consequente aumento da razão de sexo M:F.
B) aumento no quantitativo de infecções tanto
masculinas quanto femininas e respectivo
crescimento da razão de sexo M:F.
C) diminuição de infecções tanto masculinas quanto
femininas, porém, aumentou a razão de sexo
M:F.
D) manutenção do quantitativo de infeções nos
gêneros masculino e feminino, como também da
razão de sexo M:F.
E) redução no quantitativo de infecções no sexo
masculino, duplicaram as infecções no sexo
feminino e, por isso, a razão de sexo M:F
diminuiu.

05

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 18

Questão 20

Em matéria divulgada pela imprensa no dia
22/10/2014, a Comissão Nacional da Verdade (CNV)
concluiu que 200 pessoas foram presas e torturadas
[...] em São Gonçalo, no Rio, entre 1969 e 1971 [...]
Segundo as testemunhas, sessões de tortura eram
acompanhadas por um médico, conhecido entre os
presos como Dr. Coutinho, que avaliava a condição
de saúde do torturado e autorizava a continuidade da
sessão.

Leia o texto.
“O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou, no
dia 14/11/2014, as sanções econômicas impostas
pelos Estados Unidos e União Europeia (UE) contra o
país, classificando-as como ilegais, afirmando que
enfraquecem as relações econômicas mundiais [...]
Os países ocidentais impuseram punições à Rússia
pela sua influência (na nação) vizinha (do leste
europeu), acusando o país de ajudar os separatistas
[...] com armas e tropas, o que Moscou nega.”

O local em São Gonçalo no qual aconteciam as
sessões de tortura, segundo a Comissão Nacional da
Verdade, era:
A)
B)
C)
D)
E)

(Adaptado do jornal Folha de S. Paulo, Mundo, 15.nov.2014.)

O texto se refere às sanções aplicadas à Rússia por
auxiliar os separatistas de(da):

Comando da Aeronáutica em São Gonçalo.
Batalhão de Engenharia do CFN.
Clube dos suboficias de Niterói e São Gonçalo.
Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores.
Instituto Militar de Engenharia (IME).

A)
B)
C)
D)
E)

Taiwan.
Escócia.
Catalunha.
Coreia do Sul.
Ucrânia.

Questão 19
De acordo com a ONG Transparência Internacional,
em ranking divulgado no dia 03/12/2014, o Brasil
melhorou três posições e ocupa a 69ª colocação no
levantamento que avaliou 175 países e territórios.
Ainda segundo o estudo, o Brasil é o segundo país
com a melhor percepção sobre corrupção no setor
público dos BRICs.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA
Questão 21
Em 1987 foram criados os Sistemas Unificados e
Descentralizados de Saúde (SUDS). A respeito
desses sistemas analise as afirmativas a seguir.
I.

É possível localizar nos SUDS os antecedentes
mais imediatos da criação do Sistema Único de
Saúde.
II. O SUDS teve como principais objetivos a
unificação dos sistemas com consequente
universalização da cobertura e a
descentralização.
III. Um dos pontos negativos do SUDS foi a pouca
importância dada à equidade no acesso aos
serviços de saúde.

Alguns países do ranking da ONG
Transparência Internacional
País
Posição no ranking
Dinamarca
Suécia
Canadá
África do Sul
Coreia do Norte

1º
4º
10º
68º
174º

De acordo com a tabela apresentada e excetuando o
Brasil, citado no texto, qual o único país classificado
que faz parte do grupo dos BRICs?
A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Dinamarca
África do Sul
Coreia do Norte
Suécia
Canadá
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III.
I e II.
II e III.
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Questão 22

Questão 24

Marque a alternativa que corresponde a uma
atribuição comum de todas as esferas de governo na
gestão do SUS.

Relacione os instrumentos de planejamento no SUS
apresentados a seguir com suas respectivas
características.

A) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde
da população e as condições ambientais.
B) Definir e coordenar os sistemas de redes
integradas de assistência de alta complexidade.
C) Promover a descentralização para os municípios
dos serviços e das ações de saúde.
D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.
E) Coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica.

(1)
(2)
(3)
(4)

Plano de saúde
Programação pactuada integrada
Programação anual de saúde
Relatório anual de gestão

( ) operacionaliza as intenções expressas no plano
de saúde.
( ) norteia todas as medidas e iniciativas em cada
esfera de gestão.
( ) deve conter o resultado da apuração dos
indicadores e as recomendações julgadas
necessárias.
( ) fornece subsídios para os processos de
regulação do acesso aos serviços de saúde.

Questão 23
São competências dos Conselhos de Saúde,
EXCETO:

A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

A) Discutir, elaborar e aprovar proposta de
operacionalização das diretrizes aprovadas
pelas conferências de saúde.
B) Implementar a mobilização e articulação
contínuas da sociedade, na defesa dos princípios
que fundamentam o SUS.
C) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a
organização e o funcionamento do Sistema
Único de Saúde – SUS.
D) Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre
critérios de movimentação de recursos da
Saúde.
E) Pactuar os critérios para o planejamento
integrado das ações e serviços de saúde da
região de saúde.

1, 2, 3, 4.
3, 1, 4, 2.
2, 4, 1, 3.
4, 3, 2, 1.
2, 1, 4, 3.

Questão 25
Considerando as disposições do Contrato
Organizativo da Ação Pública da Saúde acerca do
acesso ordenado às ações e serviços na rede de
atenção à saúde, analise as afirmativas a seguir.
I.

A atenção básica é a ordenadora do sistema e,
portanto, deve ser resolutiva na região de saúde.
II. A participação complementar do setor privado no
SUS só poderá acontecer mediante contratos,
não sendo mais permitido estabelecer
convênios.
III. A identificação do usuário nos serviços de saúde
se dará mediante o Cartão Nacional de Saúde.
Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)
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I.
II.
III.
I e II.
I e III.
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Questão 26

Questão 29
O Decreto nº 7.508/2011 institui novos elementos à
gestão compartilhada do SUS dentre os quais estão
as regiões de saúde. De acordo com esse decreto, a
finalidade de uma região de saúde é:

A pactuação das diretrizes gerais sobre regiões de
saúde, integração de limites geográficos, referência e
contrarreferência é uma atribuição das(os):
A)
B)
C)
D)
E)

comissões intersetoriais.
conselhos municipais de saúde.
conferências de saúde.
comissões intergestores.
conselhos estaduais de saúde.

A) garantir a eficiência na aplicação dos recursos
financeiros do SUS.
B) definir as regras da gestão compartilhada do
SUS.
C) acompanhar os indicadores de saúde de cada
município.
D) ser a base territorial e assistencial para as Redes
de Atenção à Saúde.
E) integrar a organização, o planejamento e a
execução de ações e serviços de saúde.

Questão 27
Um determinado município registrou 100 novos
casos de tuberculose no ano de 2013. Com base
nesse dado pode-se afirmar que nesse município:
A) houve uma prevalência de 100 casos de
tuberculose.
B) a tuberculose pode ser considerada uma doença
endêmica.
C) houve um surto epidêmico de tuberculose.
D) a tuberculose apresenta características de
doença emergente.
E) houve uma incidência de 100 casos de
tuberculose.

Questão 30
As alterações inusitadas na incidência das doenças,
diferente do que seria esperado, denominam-se
variações:
A)
B)
C)
D)
E)

sazonais.
temporais.
irregulares.
estacionais.
cíclicas.

Questão 28
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Os sistemas de informação do Ministério da Saúde
geram indicadores que auxiliam na gestão e
monitoramento de várias situações de saúde.

Questão 31
Muitos pacientes buscam atendimento
fonoaudiológico referindo sintomas na região da
articulação temporomandibular (ATM) como dor ao
mastigar/falar, dor a palpação, abertura mandibular
limitada, ruídos/estalos. A Disfunção da ATM
concorre com profundos prejuízos na fisiologia
estomatognática podendo acometer até 75% da
população adulta, segundo dados da literatura.
Quando investigado o fechamento da mandíbula,
verifica-se o funcionamento dos músculos:

Marque a alternativa que corresponde a um indicador
que pode ser gerado a partir do Sistema de Nascidos
Vivos – SINASC.
A)
B)
C)
D)
E)

Taxa de fecundidade total
Taxa de internação hospitalar
Razão de mortalidade materna
Taxa de mortalidade infantil
Razão de crescimento da população

A)
B)
C)
D)
E)
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pterigóideo lateral e temporal.
digástrico e masseter.
digástrico e pterigóideo lateral.
digástrico e temporal.
masseter e temporal.
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Questão 32

Questão 35

Durante coleta de dados da anamnese há relato de
xerostomia pelo paciente. Sabendo que a saliva tem
estreita relação com a saúde bucal e,
consequentemente, com as funções
estomatognáticas, é correto dizer que este é um
quadro que pode estar associado à(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Paralisia facial ocorre quando existe interrupção da
informação nervosa no VII par craniano. Pode
apresentar muitas etiologias. Contudo, cerca de 50%
dos casos são de origem desconhecida. Além de
acometer a musculatura da mímica facial existe a
possibilidade de alterações na gustação e audição.
Quanto a anatomia do nervo facial e o tipo de paralisia
facial é correto dizer que quando as fibras
contralaterais acima do núcleo do facial são afetadas,
este é um quadro de paralisia:

ausências dentárias.
maloclusões dentárias.
disfunção articular.
hipotonia da musculatura orofacial.
alterações posturais.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 33
O sistema estomatognático é composto por
estruturas rígidas e moles que se integram com
objetivo de promover a respiração, sucção,
mastigação, deglutição e a fala. Especificamente
quanto a mastigação, é necessário que as relações
oclusais sejam bilaterais, simultâneas e máximas
para favorecer maior eficiência na mastigação do
alimento. No lado do balanceio, durante a mastigação
bilateral há:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 36
De acordo com informações do INCA, em 2014, há
uma estimativa de que o câncer de cavidade oral seja
um dos cinco tipos de câncer que mais afetará o sexo
masculino. E, o uso de álcool, cigarro, radiação solar
e vírus HPV são possíveis fatores de risco da
neoplasia. Em um pós-operatório em que houve
grande área de ressecção pode-se verificar prejuízos
na fala, mastigação, deglutição, sucção e na voz.
Sendo assim, a qualidade vocal encontrada pode ser:

hipertonia dos músculos da mastigação.
hipotonia dos músculos da mastigação.
aumento da pressão oclusão.
mordida topo a topo.
mordida cruzada posterior.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 34
É significativa a possibilidade de lesão no nervo vago
nos procedimentos cirúrgicos de cabeça e pescoço,
conduzindo a alterações vocais e na deglutição. Uma
manobra possível para favorecer a passagem do
alimento pelo lado não comprometido, quando há
paralisia de prega vocal seria a:
A)
B)
C)
D)
E)

de Bell.
periférica.
central.
idiopática.
recorrente.

rouca.
áspera.
bitonal.
hipernasal.
crepitante.

Questão 37
Muitos fatores influenciam a crescente queixa vocal
de professores. Muitas vezes, o ambiente ruidoso,
empoeirado, maus hábitos alimentares, roupas
inadequadas, corroboram para o aparecimento de
patologias vocais. Se uma paciente, durante a coleta
de dados, afirma usar sprays para amenizar o
desconforto para conseguir ministrar suas aulas, o
fonoaudiólogo deve orientá-la sobre a(o):

cabeça inclinada para o lado bom.
cabeça virada para o lado comprometido.
cabeça fletida.
deglutição com esforço.
deglutições múltiplas.

A) diminuição da sensibilidade na região
orofaríngea.
B) aumento da viscosidade da secreção salivar.
C) diminuição da mobilidade diafragmática.
D) aumento da hidratação.
E) aumento de edema laríngeo.
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Questão 38

Questão 40

Várias drogas podem influenciar o trato vocal,
modificando o padrão vocal do indivíduo. A toxina
botulínica, que bloqueia a liberação pelo neurônio
pré-sináptico de acetilcolina na junção
neuromuscular, tem sido relatada nas disfonias:
A)
B)
C)
D)
E)

As disfonias são alterações que ocorrem na produção
da voz. Sob intensa demanda vocal associada a
presença de alguma má-formação que inclua
pequenas variações anatômicas acarretando
prejuízos unicamente da produção vocal, tem-se uma
hipótese diagnóstica de:

espasmódicas.
flácidas.
psicogênicas.
funcionais.
congênitas.

A)
B)
C)
D)
E)

disfonia psicogênica.
alterações estruturais mínimas.
uso indevido da voz.
disfonia de conversão.
fenda triangular posterior.

Questão 39
Questão 41

A voz é produzida pela passagem do ar expiratório
pelas pregas vocais, com subsequente mudança da
corrente aérea nas demais estruturas do trato vocal.
As pregas vocais estão localizadas na laringe onde,
tanto sua função protetiva das vias aéreas inferiores,
quanto sua capacidade de vocalização, são
executadas pela ação da musculatura intrínseca. Na
figura a seguir, o músculo responsável pela
aproximação das cartilagens em destaque é o:

A comunicação humana se dá pela capacidade do
sistema auditivo em processar os eventos acústicos
da fala. E o órgão de Corti é a estrutura responsável
pela transdução da energia mecânica da onda sonora
em elétrica. De todos os potenciais da cóclea aquele
que produzido logo após a estimulação sonora, está
em consonância com a frequência do estímulo e
ocorre simultâneo a este, é o potencial:
A)
B)
C)
D)
E)

de somação.
de ação.
de amplificação.
microfonismo coclear.
endococlear de repouso.

Questão 42

A)
B)
C)
D)
E)

Ficar exposto por muitas horas diárias a altos níveis
de pressão sonora é fator de risco para o
desenvolvimento de perda auditiva induzida por
ruído ocupacional. Está é irreversível, sendo as
ações preventivas o principal objetivo para impedir a
instalação dessa afecção. A audiometria tonal
evidencia limiares de via óssea maiores que 15 dBNA
e via área maiores que 25 dBNA, com gap inferior a
10 dB, o que caracteriza uma perda na função da:

cricoaritenóideo.
cricotireóideo.
aritenóideo oblíquo.
aritenóideo transverso.
tireoaritenóideo.

A)
B)
C)
D)
E)
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membrana timpânica.
célula ciliada.
cadeia ossicular.
trompa de Eustáquio.
canais semicirculares
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Questão 46

Questão 43
O diapasão é uma importante ferramenta pois
favorece qualidade na avaliação de perdas auditivas
e possui baixo custo. No teste de Schwabach, um
paciente com perda auditiva condutiva apresentará:

A gagueira é uma alteração da linguagem que
concorre fundamentalmente com prejuízos na
fluência. Existe um estigma social que aumenta ainda
mais os sintomas sentidos na pessoa gaga. Em uma
perspectiva neurofisiológica pode-se considerar que
a gagueira ocorre devido a dificuldades da integração
entre as informações linguísticas e motoras. Se um
paciente refere hesitações e repetições de palavras e
frases em situações de estresse e fala em público, o
fonoaudiólogo deve suspeitar de uma gagueira:

A) audição por mais tempo em relação ao
examinador quando o diapasão é colocado ora
na mastoide do paciente, ora no examinador.
B) audição por menos tempo em relação ao
examinador quando o diapasão é colocado ora
na mastoide do paciente, ora no examinador.
C) piora na audição quando obstruído o conduto
auditivo externo.
D) melhora na audição quando obstruído o conduto
auditivo externo.
E) lateralização da audição para a orelha de melhor
desempenho.

A)
B)
C)
D)
E)

tipicamente gaga.
circunstancial.
atípica.
do desenvolvimento.
congênita.

Questão 47
As doenças circulatórias são a principal causa de
morte no Brasil, também levando a altos índices de
incapacidades. O acidente vascular encefálico é uma
doença de origem circulatória que gera déficits
neurológicos transitórios ou definitivos nos campos
motores, sensoriais ou linguísticos. Os quadros de
afasia não fluente são decorrentes de dano no lobo:

Questão 44
O reflexo estapédico é um arco reflexo que envolve
as vias do sistema auditivo central. Em pessoas
saudáveis o reflexo estapédico é desencadeado em
intensidade entre 70 e 90 dBNA acima do limiar
auditivo. Quando há diferença menor que 60 dB entre
o limiar do reflexo e o limiar auditivo trata-se de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

perda auditiva condutiva.
perda auditiva neural.
recrutamento.
microfonismo.
rigidez da cadeia ossicular.

occipital.
parieral.
ínsula.
temporal.
frontal.

Questão 48
Questão 45
A doença de Parkinson é caracterizada por sinais
clínicos clássicos como tremor em repouso,
bradicinesia e rigidez. Os sintomas são provenientes
de redução nos níveis de dopamina nos neurônios
dopaminérgicos, principalmente da via nigroestriatal.
A rigidez parkinsoniana é típica de prejuízo:

O sistema vestibular é uma estrutura óssea recoberta
por membranas que formam os canais semicirculares
e órgãos otolíticos. Os movimentos de cabeça
promovem a ativação de receptores responsáveis
pelo equilíbrio. Pode ser confundida com quadros de
labirintite e está associada a queixas de zumbido,
vertigem e audição flutuante:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

doença de Menière.
neuroma do acústico.
otite média aguda.
otosclerose.
surdez súbita.
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cerebelar.
extrapiramidal.
pseudobulbar.
hipercinética.
flácida.
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Questão 49
Após acidente automobilístico e prolongado período
de internação, paciente busca atendimento
fonoaudiológico, pois vem apresentando muitas
dificuldades para se comunicar. O profissional
recorre a uma avaliação que busca observar as
dificuldades bem como as estratégias usadas para
lidar com elas. Já a prática, irá se fundamentar em
uma perspectiva visando o uso na linguagem inserida
em um contexto sociocultural. Trata-se de uma
abordagem da linguagem acima descrita:
A)
B)
C)
D)
E)

Schuell.
auditiva.
cognitiva.
discursiva.
neuropsicológica.

Questão 50
As habilidades envolvidas no processamento da
leitura e da escrita abrangem múltiplas áreas de
conhecimento maturacional, social e linguístico.
Dessa forma, quando são viabilizadas possibilidades
de conhecer novas experiências e mediadas
construções de conceitos em torno do tema, é
esperado estimular a linguagem no nível:
A)
B)
C)
D)
E)

fonológico.
fonético.
semântico.
lexical.
pragmático.
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