
  

 

Concurso Público 
Código: 311 

 
FONOAUDIÓLOGO 

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

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação e Conhecimentos Específicos 

20 
10 
30 

Total de questões                                                               -                                                       60 

 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 5 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Príncipe saudita promete doar fortuna pessoal, de R$ 100 

bi, após a morte 

 
Dono de uma das maiores fortunas do planeta, o 

príncipe saudita Alwaleed bin Talal prometeu doar toda 
sua fortuna, estimada em US$ 32 bilhões (equivalente a 
R$ 100 bilhões), para caridade após sua morte. 

O filho de 60 anos do rei Salman é, segundo ___ 
última lista da revista Forbes, a 34ª pessoa mais rica do 
mundo. 

O príncipe disse ter se inspirado na Gates 
Foundation, criada por Bill e Melinda Gates em 1997. 

Bin Talal afirmou que o dinheiro será usado para 
“promover o entendimento cultural”, “empoderar as 
mulheres” e “prover ajuda humanitária vital para 
desastres”. 

Bill Gates, fundador da Microsoft e número 1 da 
lista de bilionários da Forbes, classificou o gesto do 
príncipe saudita como “uma inspiração para todos nós que 
trabalhamos com filantropia no mundo”. 

O dinheiro de Bin Talal deve ser usado pela 
instituição criada pelo próprio príncipe, a Alwaleed 
Philanthropies, para ___ qual ele já doou US$ 3,5 bilhões 
(R$ 10,9 bilhões). 

O príncipe, que não tem nenhum cargo oficial no 
governo saudita, é presidente da empresa de 
investimentos Kingdom Holding Company. 

 “Filantropia é uma responsabilidade pessoal, na 
qual eu embarquei há mais de três décadas e é uma parte 
intrínseca da minha fé”, afirmou Alwaleed em um 
comunicado. 

Ele disse esperar que ___ doação ajude a 
“construir pontes para promover o entendimento cultural, 
desenvolver comunidades, empoderar as mulheres, 
capacitar a juventude, prover ajuda humanitária vital para 
desastres e criar um mundo mais tolerante e receptivo”. 

O anúncio do príncipe ocorre durante o mês 
sagrado do Ramadã, no qual os muçulmanos são 
estimulados a fazer caridade e ajudar os necessitados. 

Bin Talal disse que a doação ocorrerá ao longo de 
vários anos e será controlada por um conselho de 
administradores da sua instituição. 
 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/... - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - à - a 
b) a - a - a 
c) à - a - à 
d) a - à - à 
e) à - a - a 
 

2) Com base no texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O príncipe saudita Alwaleed bin Talal, sabendo de 

sua saúde frágil, já deixou dito que sua fortuna deve 
ser doada para caridade assim que morrer, o que, de 
acordo com os médicos, deverá ocorrer nos próximos 
meses.  

(---) O príncipe Alwaleed é filho do rei Salman, que possui 
60 anos.  

(---) A fundação criada pelo casal Gates serviu de 
inspiração para que o príncipe Alwaleed tenha 
decidido doar sua fortuna. 

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

3) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O bilionário Bill Gates aprovou a decisão de Bin Talal, 

inclusive anunciando que também doará uma grande 
quantia, juntamente do príncipe, à caridade.  

II - Bin Talal criou a sua própria instituição, que deverá 
usar o dinheiro a ser deixado pelo príncipe. 

III - A doação da fortuna de Alwaleed deverá ocorrer ao 
longo do tempo e será administrada por pessoal de sua 
própria instituição. 

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

4) Em relação ao vocábulo “empoderar”, utilizado no texto, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Dar poder. 
II - Adquirir poder. 
III - Renunciar ao poder. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente o item I. 
e) Somente os itens I e II. 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  2 

 

5) A filantropia pode ser definida como: 
 
a) Ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o 

próximo. 
b) Generosidade para com outrem. 
c) Caridade. 
d) Beneficência. 
e) Todas as alternativas anteriores. 
 

6) Quanto a alguns problemas gerais da língua culta, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Acerca de dois anos, estávamos realizando a cerimônia 

de nosso casamento nesta capela.  
II - Não estou mais tão a fim de terminar este relatório.  
III - Gostaria de saber aonde posso ir com esse novo 

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

7) Em relação à colocação do pronome “se”, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______ muito dinheiro à caridade hoje em dia. Isso faz 
com que _________ a confiança na bondade das 
pessoas, mesmo aquelas que não _________ à vontade 
para divulgar suas ações. 
 
a) Doa-se; recupere-se; sentem-se 
b) Se doa; se recupere; se sentem 
c) Se doa; recupere-se; sentem-se 
d) Doa-se; se recupere; se sentem 
e) Doa-se; se recupere; sentem-se 
 

8) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um vício de 
linguagem: 
 
a) O sujeito apareceu em minha casa com as mãos sujas 

de lama. 
b) Fiquei radiante com a surpresa inesperada que fizeram 

para mim hoje no trabalho. 
c) É preciso que encontres outra alternativa para este 

problema. 
d) Favor solicitar ao candidato a rúbrica no campo 

indicado no caderno de questões. 
e) Começou a chover; vamos entrar para dentro da sala, 

pessoal! 
 

9) Considerando-se a regência do verbo “implicar”, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O seu comportamento certamente implicará em 

advertência da supervisão.  
(---) Hoje em dia, implica-se com todo mundo por qualquer 

coisa.  
(---) Este procedimento implica com as normas 

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

  
Bacon polui o ambiente 

 
Nem chester, nem peru. Na província de Sichuan, 

no sudoeste da China, durante as festas do Ano-Novo 
Chinês (que este ano caiu em 19/02), as mesas ficam 
cheias de bacon. A carne de porco é defumada 
artesanalmente em casa ou em defumadores municipais 
para qualquer um usar. Nos primeiros meses do ano, a 
produção costuma aumentar por causa do feriado, mas 
em 2015 a coisa passou dos limites.  

Depois que o índice de qualidade do ar 
ultrapassou o tolerável e oscilou entre “poluição pesada” e 
“poluição severa”, o governo apontou o bacon como 
culpado. Em janeiro, locais de defumação foram 
destruídos no Município de Dazhou. A vizinha Chongquing 
seguiu o exemplo. Mas uma organização não 
governamental de proteção ambiental __________ a 
hipótese: por três dias, eles mediram o impacto no 
ambiente de 12 locais de defumação. E, segundo a ONG, 
a fumaça só foi capaz de contaminar um raio de 50 
metros. Quase nada perto da poluição gerada por carros e 
pela indústria.  

 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/... - adaptado 

 

10) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) rexaçou 
b) rechassou 
c) rexassou 
d) rechaçou 
e) rechasou 
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11) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Por tradição, os chineses da província de Sichuan só 

comem carne de porco (bacon, mais precisamente) 
durante as festas do Ano-Novo Chinês.  

(---) Para fazer o bacon, a carne de porco é defumada de 
modo caseiro; também há os defumadores municipais, 
locais que todos os habitantes podem usar para 
fabricar o bacon.  

(---) Ao longo do ano de 2015, espera-se que a produção 
de bacon ultrapasse os limites esperados para o 
feriado do Ano-Novo Chinês.  

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

12) Com base no texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Segundo o governo chinês, o bacon é a principal causa 

de o ar ter se tornado severamente poluído nos últimos 
anos.  

II - Os Municípios de Dazhou e Chongquing foram 
forçados a abandonar o processo de defumação da 
carne de porco, destruindo seus locais de fabricação. 

III - De acordo com uma ONG de proteção do meio 
ambiente, o impacto na poluição do ar causado pela 
defumação da carne de porco para se fabricar bacon é 
muito menor do que o da poluição gerada pelos carros 
e pela indústria.  

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

13) Em “E, segundo a ONG, a fumaça só foi capaz de 
contaminar...”, a conjunção sublinhada indica: 
 
a) Concessão. 
b) Condição. 
c) Proporção. 
d) Comparação. 
e) Conformidade. 
 

14) A palavra “artesanalmente” em “A carne de porco é 
defumada artesanalmente em casa...”, possui sentido de: 
 
I - Rude; desagradável. 
II - Rústico; sem muita sofisticação. 
III - Que aparenta simplicidade. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

15) A vírgula em “Nos primeiros meses do ano, a 
produção costuma aumentar por causa do feriado...” se 
justifica pois: 
 
a) Há um adjunto adverbial deslocado. 
b) Há alternância de sujeitos. 
c) O predicado está deslocado do final para o início da 

frase. 
d) É uma questão de estética. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores justifica o uso da 

vírgula nesta frase. 
 

16) Os verbos sublinhados em “... o governo apontou o 
bacon como culpado. Em janeiro, locais de defumação 
foram destruídos...” estão conjugados no modo indicativo, 
respectivamente, no(s) tempo(s): 
 
a) Pretérito perfeito - pretérito imperfeito. 
b) Pretérito imperfeito - pretérito imperfeito. 
c) Pretérito perfeito - pretérito perfeito. 
d) Pretérito imperfeito - pretérito perfeito. 
e) Pretérito perfeito - pretérito mais-que-perfeito. 
 

17) Em relação aos termos da oração “Em janeiro, locais 
de defumação foram destruídos no Município de Dazhou.”, 
o sublinhado corresponde ao: 
 
a) Predicado. 
b) Sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Adjunto adnominal. 
e) Objeto direto. 
 

18) Ao pluralizar-se o termo sublinhado em “Depois que o 
índice de qualidade do ar ultrapassou o tolerável e oscilou 
entre „poluição pesada‟ e „poluição severa‟, o governo 
apontou o bacon como culpado.”, quantas outras palavras 
obrigatoriamente deverão ser flexionadas para o plural a 
fim de se manter a CORRETA concordância da frase? 
 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 
e) Cinco. 
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19) Quanto às classes de palavras, assinalar a alternativa 
que apresenta a CORRETA classificação dos termos 
sublinhados em “Depois que o índice de qualidade do ar 
ultrapassou o tolerável e oscilou entre „poluição pesada‟ e 
„poluição severa‟...”, respectivamente: 
 
a) Preposição - preposição - preposição. 
b) Advérbio - contração - advérbio. 
c) Conjunção - preposição - advérbio. 
d) Preposição - advérbio - conjunção. 
e) Advérbio - preposição - preposição. 
 

20) Ao se passar a frase “O governo chinês culpou 
inocentes.” para a voz passiva analítica, ter-se-á a 
seguinte forma verbal: 
 
a) Culparam-se. 
b) Serão culpados. 
c) Culpar-se-ão. 
d) Foram culpados. 
e) Estão sendo culpados.  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

21) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A impressora é um dispositivo _________ de _________ 
do computador. 
 
a) periférico - entrada 
b) software - saída 
c) periférico - saída 
d) software - entrada 
e) acessório - entrada  
 

22) No Word 2010, conforme a imagem abaixo, assinalar 
a alternativa que apresenta uma das funções apontadas 
pelas setas: 1 - Régua, 2 - Layout da Página e 3 - Arquivo, 
respectivamente: 
 

 
 
a) Alinhar linhas, colocação de margens e hifenização. 
b) Alinhar linhas, inserir tabelas e inserir nota de rodapé.  
c) Medir o espaço, inserir citação e inserir nota de rodapé. 
d) Alinhar colunas, colocação de margens e abrir novo 

documento. 
e) Alinhar colunas, formatação de fontes e abrir novo 

documento. 
 

23) São tipos de transição de slides em uma apresentação 
do PowerPoint: 
 
a) Esmaecer, piscar e xadrez.  
b) Pintar, sair e esmaecer. 
c) Empurrar, sair e xadrez. 
d) Cobrir, descobrir e sair. 
e) Janelas, barras e pássaros. 
 

24) Assinalar a alternativa que apresenta a opção que liga 
CORRETAMENTE a extensão à sua função: 
 
a) RAR - Salvar filmes. 
b) WMA - Compactar mídia. 
c) ZIP - Mídia removível. 
d) PDF - Documentos sem formatação. 
e) EXE - Arquivo executável. 
 

25) Um dos principais recursos do Excel é o 
autopreenchimento para copiar qualquer fórmula criada. 
Para isso, basta criar a primeira fórmula na célula 
desejada e em seguida: 
 
a) Copiar e colar para as outras células. 
b) Substituir a fórmula pelo símbolo = nas outras células. 
c) Clicar na opção autopreencher e, em seguida, na 

célula.  
d) Escrever a mesma fórmula na barra superior. 
e) Clicar sobre a célula, o canto inferior direito, e arrastar 

para copiar para outros itens da lista. 
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26) A figura abaixo apresenta a tela de formatação de 
fonte do Word 2007. Se essa seleção for aplicada ao texto 
“Corpo”, qual será o resultado? 
 

 
 
a) Corpo 

b) CORPO 
c) Corpo 
d) Corpo 
e) Corpo 
 

27) No Excel 2007 foram digitadas as idades de quatro 
irmãs e, em seguida, uma fórmula foi digitada na célula B6 
para calcular a média de suas idades. Assinalar a 
alternativa que apresenta uma das fórmulas que calcula 
CORRETAMENTE o valor da média das idades das irmãs: 
 

 
 
a) =MÉDIA(B2:B5) 
b) =B2+B3+B4+B5/4 
c) SOMA(B2:B5) 
d) =(B2:B5)/2 
e) MÉDIA(B2:B5) 
 

28) Em conformidade com o CERT.BR, é necessário que 
os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas 
pela Internet garantam alguns requisitos básicos de 
segurança, como:  
 
I - Permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga 

quem ela é. 
II - Verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. 
III - Evitar que um recurso esteja disponível sempre que 

necessário. 
IV - Proteger uma informação contra acesso não 

autorizado. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Todos os itens. 
 

29) No Internet Explorer 11, é possível habilitar a 
Navegação InPrivate, utilizando o menu Ferramentas. 
Outra forma, é utilizar o atalho de teclado:  
 
a) Ctrl+J 
b) Ctrl+Shift+P 
c) Ctrl+Shift+Del 
d) Ctrl+U 
e) Alt+F1 
 

30) Considerando-se a barra de tarefas do Windows 7, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) É possível personalizar a barra de tarefas de acordo 

com as preferências do usuário.  
(---) A área de notificação, que inclui um relógio e ícones 

que comunicam o status de determinados programas 
e das configurações do computador.  

(---) Quando uma janela está ativa (seu botão da barra de 
tarefas aparece realçado), o clique no botão 
correspondente minimiza a janela. 

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

31) Segundo a Constituição Federal, a soberania popular 
será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 
 
I - O pluralismo político. 
II - Plebiscito. 
III - Referendo. 
IV - Iniciativa popular. 
  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

32) Conforme a Constituição Federal, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O Poder Legislativo é exercido somente pela Câmara 

dos Deputados.  
(---) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois 

Senadores, com mandato de oito anos.  
(---) Cada Senador será eleito com um suplente. 
 
a) E - E - E. 
b) C - E - E. 
c) C - C - E. 
d) C - E - C. 
e) C - C - C. 
 

33) Segundo o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao 
usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às 
ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde 
(SUS), caberá aos entes federativos, além de outras 
atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões 
Intergestores: 
 
I - Garantir a transparência, a parcialidade e a inequidade 

no acesso às ações e aos serviços de saúde. 
II - Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços 

de saúde. 
III - Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde. 
IV - Ofertar regionalmente as ações e os serviços de 

saúde. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 

34) Em conformidade com a 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 saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

(---) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(---) A iniciativa privada não poderá participar do SUS. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
e) C - E - C. 
 

35) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, a direção nacional 

do SUS compete participar na formulação e na 
implementação das políticas: 
 
I - De controle das agressões ao meio ambiente. 
II - De saneamento básico. 
III - Relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens.  
 

36) Segundo a Lei Orgânica do Município, em relação à 
política educacional, cultural e desportiva, o Município 
manterá, EXCETO: 
 
a) Ensino Fundamental obrigatório, inclusive para os que 

não tiverem acesso na idade apropriada. 
b) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de necessidades especiais. 
c) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando. 
d) Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças 

até 14 anos de idade.  
e) Atendimento ao educando, no Ensino Fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 
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37) De acordo com a Lei Orgânica do Município, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O território do Município não poderá ser dividido em 

distritos. 
(---) A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria 

de bairro, enquanto as sedes dos distritos têm a 
categoria de cidade. 

(---) Constituem bens do Município todas as coisas móveis 
e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertencem.  

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

38) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, a vacância do cargo 
decorrerá de: 
 
I - Readaptação. 
II - Reversão. 
III - Reintegração. 
IV - Recondução. 
 
Estão CORRETOS: 
  
a) Somente os itens II e IV. 
b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens I e IV. 
e) Todos os itens. 
 

39) Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, a respeito do exercício da função de 
confiança, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Será tornada sem efeito a designação do servidor que 

não entrar no exercício da função gratificada no prazo 
de 10 dias a contar da publicação do ato de investidura. 

b) A função gratificada não poderá ser criada em paralelo 
com o cargo em comissão. 

c) A designação para o exercício da função gratificada 
será sempre cumulativa com o cargo em comissão. 

d) O valor da função gratificada não poderá ser percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo. 

e) A função de confiança a ser exercida, exclusivamente 
por servidor público efetivo, poderá ocorrer sob a forma 
de função gratificada. 

40) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, após cada período de 12 meses de 
vigência da relação entre o Município e o servidor, terá 
este direito a férias, na seguinte proporção: 
 
I) 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço 

mais de cinco vezes. 
II) 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 
III) 20 dias corridos, quando houver tido de 20 a 25 faltas. 
IV) 15 dias corridos, quando houver tido de 15 a 30 faltas. 
 
Estão CORRETOS:  
 
a) Somente os itens III e IV. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

41) De acordo com o Código Municipal de Saúde, é o 
parecer baseado em parâmetros estabelecidos neste 
Código, normas técnicas especiais, legislação vigente ou 
em parâmetros de conhecimento técnico 
internacionalmente reconhecido. Trata-se da definição de: 
  
a) Dispensação. 
b) Critério da autoridade sanitária. 
c) Autorização. 
d) Análise fiscal. 
e) Aprovação. 
 

42) Conforme o Código Municipal de Saúde, são 
consideradas autoridades municipais de vigilância à 
saúde: 
 
I - O Secretário de Saúde, Bem Estar Social e Meio 

Ambiente. 
II - O Diretor do Departamento de Saúde. 
III - O Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde, 

seus técnicos e fiscais. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 



 
 

 

www.objetivas.com.br  8 

 

43) Em conformidade com o Código Municipal de Saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
As autoridades do Departamento de Vigilância à Saúde, 
no exercício de suas funções, deverão ter livre acesso a 
quaisquer locais independentemente de dia ou horário, 
podendo requisitar força policial, quando necessário, e 
lançar mão de meios fotográficos ou de filmadora para o 
registro das infrações de saúde (1ª parte). Os prestadores 
de serviço à saúde não poderão informar a população 
sobre sua área de atuação e competência, sob nenhuma 
circunstância (2ª parte). A autoridade do Departamento de 
Vigilância à Saúde pode, cautelarmente, apreender ou 
sustar a distribuição, venda ou consumo de substâncias e 
produtos de interesse à saúde, interditar estabelecimentos 
relacionados com os mesmos, bem como tomar quaisquer 
outras medidas, sempre que venham a comprometer a 
saúde pública (3ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em sua 3ª parte. 
e) Totalmente incorreta. 
 

44) Segundo o Código de Ética Profissional, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O profissional inscrito pode utilizar-se de veículos de 
comunicação para conceder entrevistas ou divulgar 
palestras públicas sobre assuntos fonoaudiológicos, de 
interesse social e com finalidade educativa (1ª parte). É 
direito do Fonoaudiólogo apresentar seus honorários, 
separadamente, quando no atendimento ao cliente 
participarem outros profissionais (2ª parte). Constitui 
quebra de sigilo profissional a exposição do tratamento 
empreendido perante o Poder Judiciário, nas ações que 
visem à cobrança de honorários profissionais (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 

45) Em relação aos procedimentos de triagem auditiva 
neonatal, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O potencial evocado auditivo de tronco encefálico 

(PEATE) apresenta alta sensibilidade (98%) e 
especificidade (96%), identificando somente perdas 
auditivas bilaterais de grau leve, mas com possibilidade 
de avaliar a maturação e detectar neuropatias e 
alterações cocleares.  

b) O PEATE apresenta desvantagens, pois as respostas 
podem ser influenciadas pelas condições neurológicas 
do RN, além do elevado custo do equipamento. Porém, 
o equipamento de triagem por PEATE automático é 
mais barato e não necessita de pessoal tão 
especializado, pois a análise de resposta é realizada 
pelo equipamento com critério rigoroso de aprovação. 

c) O procedimento de emissões otoacústicas evocadas 
(EOAE) apresenta alta sensibilidade e especificidade 
(superior a 90%), é mais demorado que o PEATE, 
porém, é de fácil aplicação e interpretação e tem sido 
bastante recomendado para triagem neonatal.  

d) O procedimento de EOAE apresenta versões 
automáticas que são mais rápidas, porém, sofre mais 
interferência de ruído. A desvantagem é que não 
identifica as alterações retrococleares que são comuns 
nos neonatos de UTI e sofre mais interferência das 
alterações de orelha externa (como vernix) e de orelha 
média.  

e) A pesquisa do reflexo cócleo-palpebral (RCP) para 
sons intensos tem sido uma alternativa mais barata de 
triagem auditiva neonatal, com sensibilidade de 75% e 
especificidade de 78,7%. O RCP ocorre em 70% das 
crianças com audição normal e sua ausência é 
sugestiva de perda auditiva bilateral ou de alteração 
central. A pesquisa é realizada com estímulo sonoro 
intenso (agogô 100dB) e a resposta é considerada 
presente quando há contração do músculo orbicular do 
olho, observado por movimentação palpebral. 

 

46) Em relação ao hemisfério direito, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Responsável pelo processamento de interferências, 

essencial na compreensão de discursos narrativos, e 
de metáforas de atos de fala indiretos. 

b) Responsável pelo detalhamento lógico, discriminação 
de combinação consoante/vogal. 

c) Responsável pela análise mais complexa da fonética. 
d) Responsável pelo significado das palavras e pelos 

conceitos certos quando falamos. 
e) Responsável pelo detalhamento lógico e pela análise 

mais complexa da fonética. 
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47) Em relação às emissões otoacústicas, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) As emissões otoacústicas evocadas por estímulo 

sonoro ocorrem em 50% a 70% dos indivíduos com 
audição normal e por esta razão não têm muita 
utilidade clínica. As emissões otoacústicas 
espontâneas, entretanto, ocorrem em 98% dos 
indivíduos com audição normal e, portanto, sua 
presença é altamente sugestiva de função coclear 
normal.  

b) As emissões otoacústicas evocadas – produto de 
distorção (EOAPD) – são eliciadas por um estímulo 
sonoro denominado clique, de espectro amplo e 
abrangendo grande gama de frequências sonoras, o 
que permite a estimulação da cóclea como um todo. É 
o tipo de emissão mais utilizado em triagens auditivas 
neonatais, visto que indivíduos com perdas auditivas 
leves (25dBNA) apresentam ausência de EOAPD.      

c) As emissões otoacústicas evocadas – produto de 
distorção (EOAPD) – têm sido as mais indicadas para 
triagem neonatal, devido à rapidez (1min por orelha), 
facilidade de testagem (não é necessário colocação de 
eletrodos), gama ampla de frequências, além de serem 
testes objetivos e não invasivos.  

d) As emissões otoacústicas por estímulo transiente 
(EOAT) são respostas geradas pela cóclea, evocadas 
por dois tons puros (F1 e F2) apresentados 
simultaneamente com frequências sonoras muito 
próximas (relação F2/F1 de 1,22). A vantagem desse 
tipo de emissão é a maior especificidade de frequência, 
podendo-se avaliar a função coclear desde a espira 
basal até a espira apical, devido à tonotopia existente 
na cóclea, variando-se as frequências dos estímulos 
evocadores.  

e) Nos neonatos de risco para alteração retrococlear, 
como hiperbilirrubinemia ou asfixia ao nascimento, 
complementa-se a triagem auditiva com avaliação 
audiológica completa incluindo PEATE e pesquisa da 
supressão das EOA. A pesquisa do efeito de supressão 
é realizada obtendo-se o registro das EOAT em duas 
condições: sem e com ruído contralateral. O ruído 
utilizado é de espectro amplo – white noise (WN) a 
60dB. A análise da resposta é realizada comparando-se 
os resultados obtidos em ambas as condições. Se 
houver redução da amplitude das EOAT realizadas na 
presença do ruído (de pelo menos 1dB), considera-se 
presença do efeito de supressão, indicando que o 
sistema eferente olivococlear está funcionante. 

48) De acordo com as informações diagnósticas 
fornecidas pela timpanometria, analisar os itens abaixo: 
 
I - Analisar a forma da curva timpanométrica nem sempre 

é tarefa fácil, principalmente nos casos limítrofes entre 
curva plana e curva com pico. A presença de pico 
“arredondado” também dificulta a interpretação 
timpanométrica. No gradiente timpanométrico encontra-
se uma maneira de obter uma descrição quantitativa da 
forma do timpanograma na região vizinha ao pico. 
Trata-se de uma mudança no valor da imitância do pico 
em relação aos valores de imitância obtidos, em cada 
lado do pico, no intervalo de 50daPa. O gradiente 
“relativo” é determinado pela divisão de G (a altura do 
timpanograma, medida do pico até a linha horizontal e 
traçada entre pontos de interseção no timpanograma, 
localizados a +/- 50daPa do pico) por C (a admitância 
total, medida da base até o pico timpanométrico). Os 
equipamentos que fazem essa medida 
automaticamente calculam o G pela média dos valores 
de admitância entre +/- 50daPa distante do pico. O 
gradiente varia de 0 a 1. Valores acima de 0,2 indicam 
timpanograma normal.  

II - Outra medida que fornece informações sobre a forma 
da curva ou sobre o gradiente é a largura 
timpanométrica, correspondendo ao intervalo em daPa 
entre os lados do timpanograma, na altura do 
timpanograma. A largura timpanométrica maior que 
200daPa indica alteração timpanométrica. 

III - A identificação da frequência de ressonância da orelha 
média pode trazer um dado clínico a mais, contribuindo 
para o diagnóstico de alterações que não apresentem 
resultados timpanométricos alterados na frequência de 
220Hz. O sistema da orelha média é controlado pela 
rigidez quando submetido a baixas frequências de 
sonda, controlado pela massa quando submetido a 
frequências altas e, próximo ao seu ponto de 
ressonância, o efeito da massa e da rigidez se anulam. 
Ao provocarem modificações nas estruturas timpânicas 
em relação aos efeitos da massa e/ou rigidez, as 
alterações de orelha média podem alterar sua 
frequência de ressonância. As formas timpanométricas 
obedeceram ao padrão de curva tipo A em frequências 
baixas, curva em duplo pico em frequências médias e 
curva pico invertido em frequências altas. 

 
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. 
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49) Em relação à pesquisa de reflexos acústicos, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) A contração do músculo estapédio, quando estimulado 

por sons de 70 a 90dBNS (decibel nível de sensação), 
pode ser medida pelos procedimentos de imitância 
acústica. Essa contração gera um aumento transitório 
na admitância do sistema, que pode ser evidenciada 
pelo registro gráfico da variação de admitância 
sincrônica com a apresentação do estímulo. Quanto 
maior o nível de intensidade de estímulo (dB) maior a 
magnitude do reflexo acústico.  

b) A atividade do músculo estapédio pode ser captada de 
forma indireta, por estimulação contra ou ipsilateral à 
orelha testada. É realizada com a apresentação de um 
estímulo ativador de reflexos, geralmente com tom puro 
de 500 a 6.000Hz. O uso de tom puro provoca uma 
excitação específica na região do órgão espiral que 
responde para o tom eliciador apresentado. Se um 
ruído de banda larga for o estímulo ativador do reflexo, 
uma área da cóclea consideravelmente maior será 
estimulada, gerando respostas em nível de intensidade 
mais forte, condição para estimular o grau da perda 
auditiva. 

c) O nível do sinal ativador, em que um limiar do reflexo 
acústico (LRA) é medido, depende da sensibilidade do 
sistema de medição. Na aplicação clínica, os limiares 
de reflexo acústico são estimados pelo monitoramento 
das alterações na admitância, com a utilização de uma 
sonda com frequência de 229Hz. 

d) A apresentação do estímulo ativador pode ser feita por 
meio de fones auriculares, com estímulos calibrados 
em decibel nível de audição (dBNA) e captação na 
orelha contralateral. Esse estímulo também pode ser 
feito por meio de fones de inserção, também calibrados 
em dBNA. Os fones auriculares têm como vantagem o 
fato de permitir melhor adaptação, quando comparados 
ao fone de inserção.  

e) Os estímulos ipsilaterais são apresentados na mesma 
orelha em que ocorrerá a captação dos reflexos. Os 
equipamentos atuais incorporam recursos para 
calibração desses estímulos em dBNA, trazendo como 
vantagem a possibilidade de pesquisa do recrutamento 
objetivo de Metz também na modalidade ipsilateral. Nos 
casos em que a rapidez na execução do teste for 
crucial (por exemplo, uma criança agitada), pode-se 
optar pela modalidade ipsilateral, envolvendo apenas a 
colocação da sonda de imitância na orelha a ser 
testada. 

50) Em relação à anatomia e fisiologia da cóclea, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) As células ciliadas internas (CCI) são mais curtas do 

que as células ciliadas externas (CCE), em menor 
número, em torno de 3.500, com forma piriforme e um 
grande núcleo localizado na porção central da célula, e 
um ápice mais estreito. Estão organizadas em uma 
única fileira sobre a membrana basilar, apresentando 
uma terminação nervosa em sua base. Seus 
estereocílios em forma de “V” estão dispostos em três 
ou quatro fileiras paralelas ao eixo longitudinal da 
cóclea. Seus cílios não alcançam a membrana tectória 
e estão ligados entre si. São transdutores sensoriais, os 
verdadeiros receptores da mensagem sonora. 

b) As células de sustentação são alongadas e se 
estendem da membrana basilar até a superfície livre. 
As células de sustentação de Deiters ou células 
falangeais externas possuem seu corpo principal 
cilíndrico, mas ele se torna bem complexo quando está 
em contato com a base da célula ciliada que sustenta. 
Estas células se dispõem uma seguida da outra, na 
mesma quantidade de séries que as CCI. Possuem 
papel importante na sustentação dos ápices das células 
ciliadas cujos cílios se projetam em direção á 
membrana tectória. Externamente às células de 
Hensen, estão as células de Deiters. 

c) As células de sustentação de Hensen são 
representadas por cerca de doze fileiras de células 
cilíndricas altas. Possuem extremidades basais grandes 
e extremidades inferiores que se ligam às células de 
Deiters para formar um túnel externo cujo assoalho é 
formado pelas extremidades basais das seis primeiras 
células de Detrers. 

d) As células de Claudius e Boettcher estão localizadas na 
porção interna das células de Hensen e possuem a 
função de secretar endolinfa. 

e) As células pilares internas e externas são consideradas 
as células de sustentação mais visíveis que ocupam a 
região mais central do órgão de Corti. Nas células 
pilares externas são encontradas, na sua parte medial, 
a única fileira de CCE e, lateralmente às células pilares 
internas, três, quatro ou cinco fileiras de CCI que são 
suportadas pelas células de sustentação de Hensen. 
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51) Em relação ao sistema nervoso auditivo central, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O sistema nervoso auditivo central tem sua primeira 

estação no núcleo coclear, na região do tronco 
encefálico. Nesta estação, dá-se início a uma análise 
sensorial complexa, mantém-se a organização 
tonotópica de tal forma que as fibras nervosas 
responsáveis pela condução do impulso nervoso 
gerado pelas frequências altas se distribuem na região 
superficial do núcleo, enquanto que as fibras nervosas 
responsáveis pelas frequências baixas se distribuem na 
região profunda do núcleo. Nesta estação, também 
ocorre uma diminuição dos ruídos de fundo, 
melhorando a relação sinal-ruído. 

b) A segunda estação desta via nervosa encontra-se no 
complexo olivar superior, onde podem ser identificadas 
células bipolares que são sensíveis às pistas de tempo 
e intensidade. Devido à presença dessas células e 
também devido ao cruzamento de fibras nervosas que 
aí vêm fazer sua sinapse, trazendo informações dos 
núcleos cocleares ipsi e contralaterais, o complexo 
olivar superior é conhecido como responsável pela 
integração binaural e pelas funções de localização e 
lateralização sonoras. 

c) O núcleo do colículo superior é um complexo de 
passagem obrigatória, que agrega os neurônios de 
quarta ordem. Em número de dois, estão 
interconectados pela comissura do colículo superior. 
Têm profundas implicações na habilidade para localizar 
uma fonte sonora e em outros processos binaurais. 
Parte da informação auditiva recebida pelo colículo 
superior é projetada para o colículo inferior, para 
formação reticular e cerebelo, para a coordenação do 
olho, da cabeça e dos movimentos corporais na 
localização reflexa de uma fonte sonora. Sua atividade 
afeta a atenção ao estímulo auditivo e é importante nos 
reflexos auditivos como o de sobressalto. 

d) Uma das mais importantes estações da via auditiva 
central encontra-se no corpo geniculado medial e é 
conhecida como a estação talâmica da informação 
auditiva. É responsável pela sensação, recepção e 
análise acústica do sinal recebido. Mantém a 
organização tonotópica da cóclea e é conhecida como 
o local onde ocorrem sensação e percepção auditivas. 
Desempenha um papel muito especializado na 
codificação de eventos acústicos rápidos; essa 
habilidade é necessária para a discriminação acústica 
mais sofisticada, tal como aquela que é necessária para 
discriminar consoantes surdas. 

e) O córtex auditivo primário localiza-se no plano 
supratemporal do lobo temporal. Nessa região 
encontram-se os neurônios de quinta ordem que 
enviam seus axônios para o lobo temporal. Recebe 
informações do feixe ipsilateral do colículo superior e 
projeta suas fibras para a região da cápsula interna. É 
um centro multissensorial, onde ocorre integração e 
síntese da informação auditiva e atua de forma intensa 
sobre os mecanismos da atenção auditiva. 

52) Em relação ao uso do mascaramento na audiologia 
clínica, assinalar a alternativa CORRETA: 

 
a) Tons puros mais distantes da frequência a ser 

mascarada são mais efetivos do que aqueles mais 
próximos desta. 

b) Um tom puro mascara tons de baixa frequência mais 
eficientemente do que tons de alta frequência. 

c) Quanto maior a intensidade do tom mascarante, mais 
larga é a faixa de frequências que ele pode mascarar. 

d) Se dois tons são amplamente separados em 
frequência, ocorrerá mascaramento efetivo. 

e) O mascaramento por ruído de banda estreita apresenta 
características mascarantes totalmente diferentes que 
de tom puro. 

 

53) Em relação aos tipos de ruídos mascarantes, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) O ruído branco (White noise) é um sinal de banda larga 

que contém energia acústica em todas as frequências 
do espectro audível em intensidades aproximadamente 
iguais, é também chamado de Gaussiano ou termal. É 
considerado mais eficiente que o ruído complexo, pois 
mantém energia nas altas frequências até 6.000Hz.  

b) O ruído rosa (Pink noise) é uma filtragem do ruído 
branco, contendo a distribuição de energia na faixa de 
frequências de 250 a 4.000Hz. É produzido pelo uso de 
filtros ativos do tipo passa baixo de dupla polaridade, 
com frequência de corte em 1.000Hz e uma taxa de 
rejeição de 12dB por oitavo acima dessa frequência.  

c) O ruído de fala (Speech noise) assim como o ruído 
rosa, é outra filtragem do ruído branco, contendo a 
energia igualmente distribuída na faixa de frequências 
de 500 a 4.000Hz. Seu espectro é contínuo, 
representado por uma linha paralela à linha de base, 
com uma taxa de atenuação de 0dB por oitava ou 
queda de envelope de espectro de – 3dB por oitava = – 
10dB por década.  

d) Existem outros tipos de ruídos como o Babble noise, 
que é constituído pelo som de uma festa, onde não é 
possível descriminar de forma clara os sons que o 
compõem. Seu espectro sonoro se assemelha ao do 
som de banda larga, apresentando picos de intensidade 
em frequência alta, mas de forma aleatória. Muito 
utilizado em testes de processamento auditivo central.  

e) O Caffeteria noise é um ruído semelhante ao Babble. 
Constituído por múltiplos falantes, apresenta espectro 
acústico semelhante ao ruído branco e tem sido 
utilizado em testes de percepção de fala ou de 
processamento auditivo central. 
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54) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A síndrome de _____________ também conhecida como 
osteíte deformante, se caracteriza por deformidades 
esqueléticas do crânio e dos ossos longos das pernas. Em 
geral, se inicia na fase adulta e progride continuamente. 
Pode trazer problemas auditivos condutivos ou 
neurossensoriais, dependendo do local onde ocorre a 
deformidade óssea.  
 
a) Klipell-Feil 
b) Alstrom 
c) Paget 
d) Refsum 
e) Richards-Rundell 
 

55) Em relação às medidas da imitância acústica, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Quando uma onda sonora penetra no MAE e atinge a 

membrana timpânica, parte da energia é transmitida e 
parte é refletida. A maior quantidade de som é refletida 
e sua menor parte é transmitida aos fluidos da orelha 
interna.  

b) A impedância da orelha média é determinada pela 
resistência e pela reactância. A resistência é o produto 
da fricção da cadeia ossicular e depende da frequência 
sonora. 

c) O mecanismo de condução de um som para altas 
frequências tende a ser controlado pela rigidez, 
enquanto que para as baixas, pela massa. Entretanto, 
existe uma frequência em que os fatores massa e 
rigidez se anulam mutuamente: 3.000Hz, que é a 
frequência natural da membrana timpânica, ou uma 
zona de ressonância compreendida na faixa de 
frequências entre 500 a 4.000Hz, onde a reactância é 
praticamente nula.  

d) A maior contribuição do fator massa é o peso 
combinado do martelo e da bigorna, enquanto a rigidez 
deve-se aos ligamentos, ao movimento da platina do 
estribo e à resistência dos líquidos da orelha interna.  

e) Como na alteração de orelha média é a rigidez que se 
modifica mais significativamente, as medidas de 
imitância acústica oferecem maiores informações 
clínicas, quando consideradas nas frequências mais 
altas. 

56) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA:  
 
(---) A reação de sobressalto ocorre predominantemente 

nos dois primeiros meses de vida, havendo diminuição 
da sua frequência entre o segundo e o quarto mês de 
vida e seu desaparecimento, por volta do quarto mês.  

(---) Para verificar a resposta de atenção, utilizam-se 
estímulos sonoros instrumentais de nível de pressão 
inferior a 90dB, no nível do pavilhão auricular. A 
presença de resposta de atenção é verificada, com 
maior frequência, até o segundo mês de vida, quando, 
então, as respostas diminuem e a criança inicia um 
movimento rudimentar de cabeça em busca da fonte 
sonora (procura da fonte sonora).  

(---) A pesquisa da procura da fonte sonora é realizada 
utilizando-se instrumentos de nível de pressão sonora 
inferior a 90dB, eliciados no nível do pavilhão 
auricular. A procura da fonte pode ocorrer até os 
quatro meses de vida no máximo, idade em que a 
criança já deve apresentar a habilidade de localizar 
imediatamente a fonte sonora no plano horizontal 
(localização lateral).  

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

57) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Os _______________________ atuam estimulando os 
impulsos adrenérgicos, podendo, portanto, ressecar o 
trato vocal. São de grande utilidade na clínica médica, 
estando presentes em descongestionantes nasais e em 
alguns medicamentos para o broncoespasmo. O uso 
sistêmico pode aumentar a viscosidade das secreções, 
provocando aderência de muco na endolaringe e 
diminuição da lubrificação das pregas vocais.  
 
a) simpaticomiméticos  
b) medicamentos psicoativos  
c) corticosteroides  
d) anti-histamínicos  
e) anticolinérgicos 
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58) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA:  
 
(---) Pelo fato das emissões otoacústicas evocadas – 

produto de distorção (EOAPD) medirem a atividade de 
frequências altas (entre 6 e 8kHz), apresentam 
sensibilidade para estágios iniciais de disfunção 
coclear. Sabe-se que todas as perdas auditivas 
neurossensoriais (com exceção da doença de 
Ménière) iniciam-se com lesão das células 
responsáveis pelas frequências agudas, como é o 
caso de perdas auditivas induzidas por ruído e 
presbiacusia.   

(---) Apesar das alterações da função normal do ouvido 
médio (cera, processos infecciosos) e das estruturas 
do ouvido externo (agenesia do meato acústico 
externo) afetarem o teste de emissões otoacústicas, o 
aparecimento da atividade de emissão após 
tratamento cirúrgico de rotina das patologias do 
ouvido médio, por exemplo, estapedectomia, 
timpanoplastia, age como um indicador objetivo do 
sucesso de tais procedimentos cirúrgicos de 
reparação. É também interessante que casos 
diagnosticados como neuroma do acústico mostraram 
inconsistências entre a audição e a função das células 
ciliadas externas quando medidas com as emissões. 
Nesse momento, a dissociação entre o audiograma 
clínico e a atividade emitida pelas células pode ser 
esperada porque, teoricamente, uma lesão 
retrococlear deveria afetar o comportamento auditivo, 
mas não a atividade fisiológica gerada pelas células 
ciliadas externas dentro da cóclea.  

(---) Outra característica benéfica do teste das emissões 
otoacústicas está na aplicação do monitoramento do 
estado da função coclear. Esse monitoramento pode 
ser empregado em situações de tratamento em que se 
utilizem drogas ototóxicas como a cisplatina, a qual é 
usada em pacientes portadores de câncer. Nesses 
casos, o conhecimento do progresso da lesão da 
função das células ciliadas externas pode alertar o 
médico para que modifique a medicação, por 
alteração da dosagem ou adoção de um regime 
terapêutico não ototóxico. As estratégicas de 
monitoramento também são usadas na avaliação do 
estado da cóclea em pacientes com suspeita de 
doença de Ménière, onde ocorrem flutuações normais 
de capacidade auditiva, especialmente durante o 
estágio inicial da doença. 

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

59) De acordo com as aplicações clínicas da imitância 
acústica, analisar os itens abaixo: 
 
I - Ao observar um deslocamento da agulha do 

balanceômetro sincrônico com pulso periférico do 
paciente, mesmo com sensibilidade reduzida do 
microfone, poderá haver a suspeita diagnóstica do 
glômus da orelha média. Contudo, essa sincronia não 
indica, necessariamente, presença de tumor, podendo 
estar presente em outros casos como, por exemplo, 
hipertensão arterial.    

II - Indivíduos com distúrbio do processamento auditivo 
sempre apresentam reflexos acústicos ausentes, em 
uma ou mais frequências, mesmo com limiares 
auditivos tonais dentro dos padrões de normalidade e 
com timpanometria tipo A.  

III - Em achados imitanciométricos de pré-escolares, 
observa-se que a porcentagem de curva do tipo A 
tende a aumentar com a idade, ao contrário das curvas 
dos tipos B e C, e as ausências de reflexos acústicos 
também tendem a aumentar com o aumento da idade.  
 

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. 
 

60) Considerando-se as técnicas vocais, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Exercícios de pushing. 
(2) Exercícios de plosão “P” + vogal.  
(3) Exercícios em vocal fry.  

  
(---) Tal emissão deve ser realizada diariamente, por 2 a 3 

minutos seguidos, várias vezes ao dia. Nos casos das 
hipocinesias por inadaptação fônica, esses exercícios 
devem ser produzidos em fraca intensidade, e, se o 
paciente parar de praticá-los, o quadro inicial pode 
reaparecer.  

(---) A utilização dessas técnicas como recurso terapêutico 
pode ter duas finalidades: facilitador e/ou visando 
trabalho muscular.  

(---) Essa técnica é contraindicada diante de disfonia 
hipercinética. Os exercícios promovem aumento da 
atividade da musculatura extrínseca da laringe, 
favorecendo a fixação desta e dando suporte à 
musculatura intrínseca, permitindo melhor adução 
glótica.  

  
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 
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