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PORTUGUÊS 
  

O uso excessivo de smartphones pode causar 
problemas graves na coluna e no pescoço. O celular é 
quase um companheiro inseparável, visto por muitos 
como um bem essencial no dia a dia, mas o que muitas 
pessoas não sabem é que o uso excessivo deles pode 
causar danos ao corpo humano. Se você sente constantes 
dores de cabeça, um couro cabeludo extremamente 
sensível ou um incômodo atrás de um olho, a culpa pode 
estar no uso indevido do smartphone. 

Especialistas dizem que são cada vez mais 
comuns os casos de text neck – “pescoço de texto” em 
tradução livre –, dores na cabeça ligadas a tensões na 
nuca e no pescoço, causadas pelo tempo, inclinado em 
uma posição indevida para visualizar a tela do celular. 

Segundo a fisioterapeuta Priya Dasoju, o 
“pescoço de texto” também pode levar a dores no braço e 
no ombro. “O que estamos vendo são cefaleias 
cervicogênicas”, afirmou. Ela diz que o problema vem de 
tanto inclinar a cabeça para frente da tela do celular, e 
isso cria uma pressão intensa nas partes frontais e 
traseiras do pescoço. 
 

http://saude.terra.com.br/... - adaptado. 
 

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 

I - O uso indevido do smartphone pode ocasionar dores de 
cabeça, couro cabeludo muito sensível e incômodo 
atrás do olho. 

II - Dores de cabeça ligadas a tensões na nuca e no 
pescoço são cada vez mais frequentes. 

III - Casos de text neck também podem ocasionar dores 
no braço e no ombro. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Todos os itens. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
 

2) O termo sublinhado em “Segundo a fisioterapeuta Priya 
Dasoju...” encontra seu sinônimo em: 
 

a) Porque. 
b) Consoante. 
c) Se. 
d) Logo. 
e) Conquanto. 
 

3) Ambas as palavras estão CORRETAMENTE redigidas 
em: 
 

a) Cristalisável - equivocidade. 
b) Vorazes - micigenação. 
c) Voseirão - estardalhaço. 
d) Mitose - nuance. 
e) Pessoalidade - pestilênsia. 

4) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado 
classifica-se morfologicamente como advérbio: 
 
a) O tratamento é feito com quimioterapia e medicamentos 

de suporte para diminuir os efeitos colaterais. 
b) O diagnóstico é feito através do histórico do animal. 
c) A principal característica é o acúmulo de células jovens 

anormais na medula óssea. 
d) Existe, porém, um tipo de leucemia chamado mieloide, 

que acomete em sua maioria cães adultos e idosos. 
e) A leucemia chamada mieloide pode atingir diferentes 

raças de cães e não tem uma causa definida. 
 

5) Sobre a colocação pronominal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Por se tratar de uma doença com sintomas inespecíficos, 
o dono pode demorar a perceber alterações no animal 
(1ª parte). Sugere-se que uma possível mutação do DNA 
pode ser a origem do problema (2ª parte). Se faz o 
tratamento com quimioterapia e medicamentos de suporte 
para diminuir os efeitos colaterais (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

6) Assinalar a alternativa em que a oração sublinhada 
indica ideia de concessão: 
 
a) Nada dói mais do que a verdade.  
b) Quando conhecemos alguém, sabemos quais são suas 

atitudes. 
c) Conforme meu raciocínio, essa questão foi resolvida 

incorretamente. 
d) Ainda que vivas muitos anos, nunca deixes de 

aprender. 
e) Não saia daqui sem que eu fale com você. 
 

7) Sobre o emprego dos porquês, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) Afinal, por que as horas de descanso são tão 

importantes a ponto de interferir tanto na saúde? 
(...) Chegaram a tais conclusões, porque realizaram testes 

em ratos alimentados com dieta rica em gordura. 
(...) A saúde é o que temos de mais importante, por quê 

sem ela nada faremos. 
 
a) C - C - C. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) C - E - C. 
e) E - C - E. 
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8) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de 
crase está INCORRETO: 
 
a) O menino é semelhante à seu pai. 
b) Estamos à disposição da justiça. 
c) Estamos à procura de emprego. 
d) O posto policial fica à distância de cem metros do 

acidente. 
e) Não me refiro às mulheres, mas a seus filhos. 
 

9) A palavra “dentista” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação prefixal.  
b) Derivação regressiva. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação sufixal. 
e) Composição por justaposição. 
 

10) A concordância nominal está INCORRETA em: 
 
a) Saíram desta briga bastantes pessoas em coma. 
b) Os alimentos custam muito caro. 
c) Segue em anexa a foto. 
d) Ele saiu ileso do acidente. 
e) As moças chegaram juntas à aula.  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

  
11) Segundo a Constituição Federal, são Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si: 
 
a) Parlamentar, Executivo e Judiciário. 
b) Legislativo, Executivo e Moderador. 
c) Financeiro, Executivo e Judiciário. 
d) Moderador, Parlamentar e Financeiro. 
e) Legislativo, Executivo e Judiciário. 
 

12) De acordo com a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e dos Municípios e do Distrito Federal,      
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
um de seus fundamentos: 
 
a) Prevalência dos direitos humanos. 
b) Independência nacional. 
c) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
d) Soberania. 
e) Concessão de asilo político. 
 

13) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o 
processo legislativo municipal compreende a elaboração de: 
 

I - Emendas à Lei Orgânica Municipal. 
II - Leis complementares. 
III - Emendas à Constituição. 
IV - Leis ordinárias. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Somente o item I. 
 

14) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 

(---) Transferência é a passagem do servidor estável de 
cargo efetivo para outro de igual denominação, 
pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou 
instituição da Administração Direta, Indireta, 
Fundacional ou Autárquica.  

(---) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidade compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental verificada em inspeção médica. 

(---) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado. 

 

a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - E. 
 

15) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Municipais, além do vencimento, 
poderão ser pagas as seguintes vantagens: 
 

I - Indenizações. 
II - Gratificações. 
III - Adicionais. 
IV - Salário-família. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

16) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Municipais, assinalar a alternativa que preenche 
a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 

É de ___ dias o prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse. 
 

a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
e) 30 
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17) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para ser 
instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, 
ações e serviços de: 
 
I - Atenção primária e urgência e emergência. 
II - Atenção psicossocial e vigilância em saúde. 
III - Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

18) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, a política de 
recursos humanos na área da saúde será formalizada e 
executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de 
governo, em cumprimento dos seguintes objetivos: 
 
I - Organização de um sistema de formação de recursos 

humanos em todos os níveis de ensino, exceto pós-
graduação, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal. 

II - Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

III - Implantação do sistemas de convênios particulares 
como único meio de atendimento do SUS. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II.  
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

19) Com base na Lei nº 8.080/90 - SUS, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em 

caráter complementar. 
(---) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde é um dos 
objetivos do SUS. 

(---) Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS a 
execução de ações de vigilância epidemiológica, de 
saúde do trabalhador e de assistência terapêutica 
integral, inclusive farmacêutica.  

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

20) Segundo o Código de Ética Profissional, consiste em 
infração ética: 
 
a) Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o 

qual o Fonoaudiólogo não esteja capacitado. 
b) Abandonar o cliente, salvo por motivo justificável. 
c) Garantir resultados de tratamentos através de métodos 

infalíveis, sensacionalistas ou de conteúdo inverídico. 
d) Exagerar ou minimizar o quadro diagnóstico ou 

prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se em 
número de consultas ou em quaisquer outros 
procedimentos fonoaudiológicos.  

e) Todas as alternativas acima se constituem como 
infrações éticas. 

 

21) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Fleming, observando a evolução dos seus pacientes, 
confirma que é preferível manter os exercícios durante e 
após a radioterapia. Entretanto, de acordo com as 
condições orgânicas do paciente, há casos em que as 
dificuldades persistem, mesmo com a execução dos 
exercícios; apesar de menos comuns, os efeitos tardios 
podem aparecer um ou dois anos do término da 
radioterapia, como, por exemplo, o(a) 
_________________ e o(a) _________________. 
 
a) atraso no reflexo de deglutição - redução da peristalse 

faríngea 
b) sensibilidade intraoral - diminuição da mobilidade da 

laringe 
c) alteração vocal após deglutição - alteração na ausculta 

cervical 
d) resíduo em valécula - resíduo em seios periformes 
e) escape oral - resíduo em cavidade oral 
 

22) Acredita-se que existam vários processos 
relacionados à audição. Um deles é a detecção, que se 
caracteriza pela habilidade de: 
 
a) Preparar-se, focar um estímulo sonoro e, ainda, estar 

pronto para receber um estímulo diferente em qualquer 
tempo. 

b) Analisar diferenças de tempo e de intensidade dos sons 
recebidos e transmitidos por cada um dos lados da 
orelha. 

c) Interpretação dos eventos sonoros integrando-os com 
as outras informações sensoriais. 

d) Selecionar um estímulo e ignorar outros. 
e) Receber o estímulo, discriminação; habilidade de 

resolução de frequência, intensidade, duração. 
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23) Pacientes que tiveram AVC em um dos hemisférios 
cerebrais normalmente apresentam algumas 
características da disartria do neurônio motor superior 
unilateral. Em relação a essas características, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Consoantes imprecisas. 
(---) Voz rouca. 
(---) Velocidade lenta. 
(---) Quebras articulatórias irregulares. 
(---) Hipernasalidade leve. 
 
a) C - C - C - E - E. 
b) E - E - E - C - C. 
c) C - C - C - C - C. 
d) C - E - C - E - C. 
e) E - C - E - C - E. 
 

24) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
O padrão infantil de deglutição caracteriza-se pelo 
posicionamento da língua entre as gengivas, contração da 
musculatura facial para estabilizar a mandíbula e, ainda, a 
deglutição é guiada pela relação sensorial existente entre 
_________ e __________. 
 
a) bochecha - língua 
b) lábios - língua 
c) masseter - língua 
d) bochecha - lábios 
e) lábios - palato mole 
 

25) Diversos fenômenos interessantes, do ponto de vista 
físico, podem ser verificados na transmissão do som 
dentro do sistema auditivo periférico. Na passagem dos 
sons pela orelha externa, média e mesmo na orelha 
interna, uma série de fatores é responsável pela 
modificação, em algum grau, destes. Ao mesmo tempo, 
essas características podem fazer com que determinadas 
frequências sejam mais facilmente transmitidas: 
 
a) Ao córtex auditivo primário. 
b) Às vias auditivas. 
c) À cóclea. 
d) Ao órgão de Corti. 
e) Ao sistema vestibular. 
 

26) Este exame deve ser realizado em sala com 
isolamento acústico. Para que ocorra um bom registro, é 
fundamental que o paciente seja acomodado da forma 
mais confortável e relaxada possível, com o mínimo de 
atividade muscular. Em crianças, esse relaxamento pode 
ser obtido através do sono natural. Na maioria das vezes, 
porém, tem-se que recorrer ao uso de sedativos, como 
hidrato de cloral ou à anestesia geral. Com base nessas 
informações, é CORRETO afirmar que se trata de: 
 
a) Potencial evocado auditivo. 
b) Audiometria de tronco encefálico (BERA).  
c) Eletrococleografia. 
d) Eletroencefalograma. 
e) Audiometria tonal. 
 

 
27) As técnicas com utilização da fala encadeada, de um 
modo geral, propiciam uma qualidade vocal mais 
harmônica, com redução do grau de alteração vocal 
através de melhor coordenação das forças mioelásticas 
da laringe, aerodinâmicas dos pulmões, articulatórias e 
das forças musculares envolvidas nas funções primárias  
de sucção, mastigação e deglutição. Assim, o resultado é 
a melhora: 
 
a) No equilíbrio da coordenação pneumofono-articulatória 

e da coordenação deglutição-fala. 
b) Na reorganização na musculatura e na qualidade vocal. 
c) Nas modificações dos padrões vocais atípicos e 

redução do sintoma de afonia de conversão. 
d) No relaxamento da musculatura e produção vocal de 

qualidade. 
e) Na redução do ataque vocal brusco, e mantêm mais 

equilibradas as estruturas do aparelho fonador. 
 

28) Redução no componente nasal normalmente 
esperado na fala, devido a desvio de septo ou 
deformidades dos ossos da face, como palato em ogiva 
ou em coanas estreitas, embora possa não estar presente 
uma obstrução nasal. Com base nessas informações, é 
CORRETO afirmar que se trata de voz: 
 
a) De nasalidade mista. 
b) Hipernasal. 
c) Hiponasal. 
d) Infantilizada. 
e) Presbifônica. 
 

29) Justificado(a) pela persistência do pitch agudo da 
infância. Raramente é o resultado de distúrbios 
hormonais, causando desordens no desenvolvimento da 
laringe. Com base nessas informações, é CORRETO 
afirmar que se trata de: 
 
a) Muda vocal sobrepassada. 
b) Falsete mutacional. 
c) Muda vocal incompleta. 
d) Muda vocal atrasada ou prolongada. 
e) Muda pervertida. 
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30) De acordo com a fisiologia da fonação, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - A fala humana é uma função adaptativa. Os indivíduos 

apenas emprestam órgãos de outro sistema para 
constituir o aparelho fonador. Essa adaptação foi 
realizada pelo ser humano, que transformou seu 
sistema de comunicação, inicialmente gestual, para 
fonoarticulatório. Muitas das manifestações disfônicas 
são o resultado de funções mal-adaptadas, gerando 
sobrecarga no sistema.  

II - Por serem móveis os órgãos utilizados durante a 
comunicação verbal, pode-se modificar os mecanismos 
de emissão vocal deficiente utilizando-se emissões e 
exercícios vocais específicos. Para tal, é preciso que o 
Fonoaudiólogo saiba identificar o que deve ser 
modificado e tenha bastante experiência na aplicação 
de técnicas, objetivando sempre a voz normal do 
paciente nas diversas situações.    

III - Os requisitos básicos do terapeuta da voz são: 
conhecimento da fisiologia vocal, boa percepção 
auditiva, observação, poder de análise e segurança. 
Para o paciente, os requisitos são: relato honesto do 
seu caso, percepção auditiva dos aspectos que 
envolvem seu distúrbio vocal e disposição para 
modificar seus mecanismos de emissão deficientes.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II.   
c) Somente o item III.  
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III.  
 

31) Em relação à fonoaudiologia e à genética, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O distúrbio específico de linguagem pode ser definido 

como uma significante dificuldade na aquisição da 
linguagem que ocorre na criança com audição e 
inteligência não verbal normais, e está associado com 
outros distúrbios de desenvolvimento.  

b) Os portadores de Síndrome de Prader-Willi apresentam 
distúrbio de linguagem, e a compreensão oral é mais 
efetiva do que a expressão. Em geral, a emissão oral é 
caracterizada pela emissão de alguns fonemas e/ou 
algumas poucas palavras com significado. 

c) Em relação à deficiência auditiva, estima-se que 90% 
de todas as perdas auditivas têm substancialmente um 
componente genético. Alguns têm heranças 
dominantes, outros têm heranças recessivas.  

d) Indivíduos com Síndrome de Down apresentam 
dificuldades significativas em tarefas que envolvem a 
memória sequencial auditiva, sugerindo 
comprometimento no processamento de estímulo 
auditivo. 

e) Na dislexia, há evidências de um fator genético como 
causa associada a outros fatores ambientes, nunca 
como causa única.  

 

32) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O padrão audiológico geral de pacientes com 
_______________________ é perda neurossensorial 
unilateral, com curva audiométrica descendente (maior 
perda nas frequências altas); valores de IRF 
desproporcionalmente reduzidos em relação ao grau da 
perda da sensitividade para tom puro; e os resultados 
imitanciométricos mostram timpanogramas tipo A 
(normais) e os limiares do reflexo acústico elevados ou 
ausentes.   
 
a) neurinoma do acústico 
b) tumores do glômus jugular 
c) trauma por lesão óssea afetando a orelha interna 
d) perfuração da membrana timpânica  
e) trauma por lesão óssea na orelha externa e/ou média 
 

33) Em relação à terapia vocal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Os exercícios utilizando o falsete fisiológico podem ser 

utilizados diante de disfonias por fendas fusiformes, 
paralisias laríngeas unilaterais e casos de paresia 
seletiva de músculo vocal. Em excesso, esse exercício 
pode causar hematoma das pregas vocais, 
principalmente diante de pregas vocais móveis.  

b) A fonação inspiratória pode ser utilizada como recurso 
terapêutico visando ao alongamento das pregas vocais, 
podendo ser útil nos quadros hipercinéticos, na disfonia 
ventricular e em alguns casos de paralisia laríngea sem 
envolvimento do nervo laríngeo superior, permitindo 
melhor nivelamento entre as pregas vocais e 
favorecendo a coaptação glótica.  

c) Exercícios do “minimini” favorecem a projeção vocal e o 
desenvolvimento de metalização vocal para cantores.  

d) A deglutição incompleta sonorizada é um recurso 
utilíssimo no desenvolvimento da força do esfíncter 
velofaríngeo e, teoricamente, um bom recurso para 
auxílio das fendas fusiformes anteriores.  

e) A fonação cochichada favorece posição mais alta da 
laringe e, provavelmente, interfere no estiramento e 
adução das pregas vocais. Auxilia muito como 
facilitadora de emissão em alguns casos de paralisia 
laríngea. 
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34) Em relação aos potenciais evocados auditivos de 
curta latência, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O procedimento para a pesquisa do limiar 

eletrofisiológico é o início do teste em forte intensidade, 
em geral 90dBnNA, decrescendo progressivamente, de 
10dB em 10dB, até que não seja mais possível 
visualizar a onda V. A partir de então, aumenta-se a 
intensidade, de 5dB em 5dB, até se obter a menor 
intensidade na qual se verifica a presença da onda V, 
sendo esta denominada de limiar eletrofisiológico 
(expresso em dBnNA). 

b) À medida que a intensidade do estímulo acústico 
diminui, ocorre também uma diminuição nos tempos de 
latência e um aumento da amplitude das ondas do 
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
(PEATE). Ao mesmo tempo, as ondas I, II e IV tornam-
se difíceis de serem identificadas e, quando a 
intensidade se aproxima do limiar eletrofisiológico, a 
onda V é geralmente o único marco no traçado da 
resposta.  

c) O sistema auditivo possui duas fases de maturação 
neurológica, a primeira ocorrendo na vida intrauterina e 
encerrando-se no sexto mês de gestação, e a segunda 
com início ao nascimento e encerrando-se aos 18 
meses de idade. Portanto, durante todo esse período, é 
esperado que ocorram mudanças nas respostas do 
PEATE.  

d) O PEATE em neonatos possui algumas peculiaridades 
que devem ser consideradas, como morfologia da 
onda, amplitude, latência, colocação de eletrodos, tipo 
de estímulo e parâmetros de registro. De maneira geral, 
a imaturidade do sistema auditivo irá produzir no 
PEATE poucos picos, amplitudes maiores e latências 
absolutas e interpicos diminuídos.  

e) Os interpicos, entre as ondas de I a V, sofrem redução 
nos primeiros anos de vida e atingem valores 
semelhantes aos de adulto entre cinco e seis anos de 
vida.  

 

35) Em relação às características da expansão na seleção 
de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), em 
adultos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O uso da expansão pode propiciar melhor qualidade 

sonora e conforto auditivo ao usuário, quando em 
ambientes silenciosos, e esse benefício pode ser 
atingido por meio da redução do reconhecimento da 
fala.  

(---) A expansão é caracterizada pelo limiar de expansão, 
que consiste no maior nível de intensidade acima do 
qual a expansão atual pode coincidir com o limiar de 
compressão da WDRC ou estar acima deste.  

(---) Uma das principais indicações da expansão é em 
perdas auditivas leves e/ou audição bastante 
preservada em frequências altas.   

(---) É contraindicada a expansão em casos de uso de 
compressão WDRC, já que o aumento do ganho para 
sons de entrada fracos, fornecidos por esse tipo de 
compressão, favorece o surgimento da microfonia 
nessas situações.  

 
a) C - C - E - C. 
b) E - C - C - E. 
c) C - E - E - C. 
d) E - C - E - C. 
e) E - E - E - E. 
 

36) Em relação aos potenciais evocados auditivos de 
curta latência, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O estímulo acústico do tipo clique, por eliciar respostas 

mais robustas e com maior correlação com os limiares 
auditivos de baixa frequência, é o mais indicado tanto 
para as triagens auditivas neonatais quanto para as 
avaliações diagnósticas.  

b) O uso do vibrador ósseo na realização do PEATE 
contribuirá na melhor caracterização da perda auditiva 
em crianças. Assim como no uso de fones supra-aurais, 
o estímulo do tipo clique apresenta respostas melhores 
e mais precoces do que o tone burst em frequências 
baixas.   

c) Para o estímulo acústico do tipo clique, que apresenta 
um espectro amplo de frequências, investiga-se a 
audição na faixa de frequência mais alta (4.000Hz a 
8.000Hz). Por sua vez, com o estímulo acústico tone 
burst, pode-se investigar a audição tanto nas baixas 
frequências quanto nas médias e altas, visto que esse 
estímulo fornece informações específicas por 
frequência.  

d) O limiar eletrofisiológico pode encontrar-se mais 
elevado que o limiar audiológico, sendo esse fato 
justificado neurofisiologicamente, pois, para a geração 
e captação de resposta de um potencial evocado, há a 
necessidade de estimulação de um número maior de 
fibras neurais, exigindo, portanto, uma intensidade do 
estímulo acústico mais elevado. Essa diferença entre 
os limiares é maior quando se utiliza o estímulo 
acústico do tipo clique no PEATE. Para o clique, a 
diferença entre o limiar eletrofisiológico e audiológico é 
de aproximadamente 50dB, ao passo que, para o tone 
burst em adultos, essa diferença é, em média, de 30dB.  

e) As respostas evocadas auditivas são melhores para 
frequências mais baixas do que altas, devido 
principalmente à maior sincronia de resposta na região 
basal da cóclea. 
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37) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O _____________________ pode ser realizado emitindo-
se um /m/ nasal, mantendo-se os lábios juntos e as 
arcadas dentárias próximas. Inicia-se a produção vocal 
tomando-se cuidado para não realizar nenhum tipo de 
tensão em lábios, mandíbula, língua e pilares faríngeos. 
Os sons nasais auxiliam na coaptação glótica, permitindo 
percepção das vibrações na face, principalmente sobre o 
nariz, facilitando a projeção vocal. Tocar com o polegar a 
região submandibular livre de tensões ou verificar se o 
espaço tireóideo se mantém são bons indícios de 
relaxamento da região, constituindo manobra importante 
durante a execução da técnica.   
 
a) exercício de dicção 
b) exercício de melodia 
c) método mastigatório adaptado 
d) exercício do /m/ misto 
e) exercício de bocca chiusa 
 

38) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA:  
 
(---) As características da orelha externa da criança, 

incluindo os valores de ressonância e o volume 
residual, vão se modificando à medida que cresce. O 
volume residual do MAE, sua anatomia e a 
impedância da orelha média acarretam diferenças 
entre os níveis de pressão sonora nas diferentes 
frequências, gerados pela prótese auditiva na orelha, 
em comparação com o gerado no acoplador de 2mL. 
Tal diferença é chamada de real-ear-to-coupler 
difference (RECD). 

(---) A RECD registrada em crianças é menor do que a 
observada em adultos (em razão do menor tamanho e 
do volume do MAE) e se aproxima dos valores dos 
adultos quando a criança atinge cerca de cinco anos 
de idade.  

(---) Normalmente, a RECD é constituída de valores 
positivos (a pressão sonora gerada no meato é maior 
que a gerada no acoplador), que aumentam de acordo 
com a frequência.  

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
e) C - E - E. 
 

39) Em relação ao diagnóstico audiológico da neuropatia 
auditiva, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O microfonismo coclear (MC) é um potencial gerado 

tanto por células ciliadas externas (CCE) quanto por 
células ciliadas internas (CCI). As CCI são dominantes 
no sistema auditivo, esperando-se, assim, que o MC 
seja derivado principalmente destas e não das CCE.   

b) No registro do MC, ocorre mudança do tempo de 
latência com a diminuição da intensidade sonora 
utilizada, podendo-se geralmente encontrar esse 
potencial até 80dBNA. Sugere-se a utilização do 
registro do MC para a confirmação da neuropatia 
auditiva, que pode se encontrar presente, mesmo na 
presença de alterações de orelha média.  

c) Todos os casos em que ocorrer presença de MC 
associado à PEATE, com resultados muito alterados, 
significam diagnóstico de neuropatia auditiva.   

d) É possível registrar o MC quando se utilizam 
polaridades de estímulos invertidas, ou seja, cliques 
condensados (positivos) e rarefeitos (negativos), e 
comparando-se os resultados entre os dois. No caso de 
utilização de estímulos alterados no registro do PEATE, 
ou seja, ora condensado e ora rarefeito, há o 
cancelamento desse efeito, não sendo possível a 
observação do MC.  

e) A combinação da pesquisa do PEATE, do MC e das 
EOA pode contribuir para a identificação das alterações 
no sistema auditivo periférico, nas CCI, no nervo 
auditivo ou nas estruturas do tronco encefálico. No 
entanto, não há testes disponíveis para identificar 
alterações nas CCE ou nas funções pré e pós-
sinápticas do nervo auditivo. Assim, pode-se concluir 
que nem sempre é possível definir o local exato das 
alterações da neuropatia auditiva.  

 

40) Em relação à emissão em vocal fry, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Na produção do vocal fry relaxado, verifica-se a 

importância de a laringe estar numa posição mais 
baixa, contribuindo para maior soltura das pregas 
vocais.  

b) O vocal fry tenso pode ser útil como facilitador de 
emissão, em casos de afonia ou disfonia de conversão 
e disfonia hipercinética para auxiliar no controle do fluxo 
aéreo.  

c) O vocal fry tenso é caracterizado por ação 
predominante do músculo TA, principalmente seu feixe 
externo, pulsos glóticos simples e intensidade fraca.  

d) O vocal fry relaxado pode ser indicado diante de casos 
de insuficiência glótica por paralisia laríngea unilateral, 
sulco vocal e disfonia espasmódica de abdução, 
visando um melhor fechamento glótico e estabilidade 
vocal.  

e) Na produção do vocal fry tenso, há menor participação 
das pregas vestibulares com estrutura laríngea mais 
tensa. 
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