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007. Prova objetiva

Programa de Residência  
Multiprofissional em Saúde – Fonoaudiologia

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AguArde A ordem do fiscAl pArA Abrir este cAderno de questões.

29.11.2014
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Você se lembra do Hal 9000, o computador superinteli-
gente que Stanley Kubrick criou no filme 2001: Uma Odisseia 
no Espaço? Ele era amigo e companheiro do tripulante de 
uma nave espacial. A relação azedou quando Hal decidiu que 
sua missão era mais importante do que os desejos do tripu-
lante. No embate, Hal tenta assassinar o tripulante e tudo ter-
mina em tragédia quando, em ato desesperado, o tripulante 
desliga aos poucos o computador, que lamenta, suplica, se 
infantiliza e morre.

O cientista que ajudou Stanley Kubrick a criar Hal foi  
Irving Good, um matemático que pertencia ao grupo de cien-
tistas arrebanhados por Alan Turing (o pai da computação), 
em Bletchley Park, uma casa no interior da Inglaterra. Foi 
nessa casa que matemáticos, estatísticos e criptógrafos 
trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial decifrando 
mensagens criptografadas dos alemães. Muitos acreditam 
que o sucesso desse time foi uma das razões para que alia-
dos fossem bem-sucedidos na invasão da Europa.

Na última década, a ideia de sistemas de computação 
mais poderosos que o cérebro humano volta à tona: hoje 
existem computadores capazes de vencer os melhores cé-
rebros humanos em jogos de xadrez. É assustador imaginar 
que uma máquina como essa pode ser a derradeira invenção 
do ser humano e que, após sua criação, poderemos passar a 
ser a segunda espécie mais inteligente no planeta. Será que 
nos tornaremos tão dependentes quanto os cachorros hoje 
dependem de nossas vontades e tecnologias? E, tudo isso, 
se essas máquinas acreditarem que vale a pena nos manter 
vivos.

(Fernando Reinach, O Estado de S.Paulo, 04.10.2014. Adaptado)

01. Lendo-se o primeiro parágrafo, conclui-se que

(A) Hal submete o tripulante a situações extremas de 
humilhação e subserviência, o que provoca a des-
truição da nave espacial.

(B) a relação entre Hal e o tripulante foi marcada por al-
tos e baixos, até chegar a um nível de compreensão 
e companheirismo.

(C) Hal disputa com o tripulante o controle da nave, mas 
hesita quando seu intento está prestes a se realizar.

(D) o tripulante assume o controle da situação e, com um 
gesto intempestivo, põe fim ao conflito e valida seu 
poder perante Hal.

(E) Hal não conseguiu esconder os traços de infantilida-
de, e o tripulante começa a descrer de seus superpo-
deres e inteligência.

02. O sucesso obtido pelo grupo de Alan Turing indicia o fato 
de que

(A) a tecnologia tem contribuído para uma cultura que 
opta, antes de tudo, pela busca de soluções de pro-
blemas.

(B) os cientistas estão sempre se empenhando em pes-
quisas voltadas para o aprimoramento da espécie 
humana.

(C) os matemáticos têm-se revelado os verdadeiros 
cientistas, pois, deve-se a eles o patamar tecnológi-
co da modernidade.

(D) a ciência tem suas virtudes, mas nem sempre se 
acredita que os cientistas aplicam-na a fins benéfi-
cos a todos.

(E) o objetivo de toda ciência, como a matemática, é pro-
mover pesquisas que conduzam todas as nações ao 
progresso.

03. Pode-se afirmar que o autor, Fernando Reinach,

(A) põe em xeque o papel da ciência e a capacidade dos 
cientistas em inventar objetos tecnológicos.

(B) expressa inquietação quanto à possibilidade de as 
máquinas questionarem a sobrevivência da espécie 
humana.

(C) lamenta o fato de os cientistas não conseguirem mais 
inventar máquinas tão potentes como o computador.

(D) acredita que os homens farão, em um futuro próxi-
mo, uma autocrítica em relação à dependência que 
têm das máquinas.

(E) alimenta a ideia de que a invenção das máquinas 
possa contribuir para melhores condições de vida no 
planeta.

04. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, os termos des-
tacados em:

… Hal decidiu que sua missão era mais importante do 
que os desejos do tripulante.

O matemático pertencia ao grupo de cientistas arreba-
nhados por Alan Turing.

E, tudo isso, se essas máquinas acreditarem que vale a 
pena nos manter vivos.

(A) superava os desejos…/ instalava-se na equipe…/ 
suporem…

(B) excedia aos desejos…/ agregava-se na equipe…/ 
supõem…

(C) relevava-se nos desejos…/ integrava-se à equipe …/ 
suporão…

(D) prevalecia aos desejos …/ atrelava-se a equipe …/ 
supunham…

(E) suplantava os desejos…/ incorporava-se à equipe…/ 
supuserem…
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06. Assinale a alternativa em que as frases estão corretas, 
quanto à pontuação.

(A) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano e, hoje, existem computadores 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(B) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano e hoje existem, computadores ca-
pazes de vencer os melhores cérebros.

(C) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens, criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano, e hoje existem computadores, 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(D) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram, mensa-
gens criptografadas, pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano, e, hoje existem computadores 
capazes de vencer, os melhores cérebros.

(E) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação em Bletchley Park decifraram, mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos, que 
o cérebro humano e hoje existem computadores, ca-
pazes de vencer, os melhores cérebros.

05. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal.

(A) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Há computadores capazes de vencer 
os melhores cérebros humanos em jogos de xadrez./ 
Qual dos cientistas acreditaria que sua invenção 
contribuiria com a guerra?

(B) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haverão computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(C) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haviam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(D) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haveriam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(E) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógra-
fos e estatísticos./ Havia computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditaria que sua in-
venção contribuiria com a guerra?
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Leia a charge para responder à questão de número 10.

Australopithecus
robustus

Homo habilis Homo sapiens
neanderthalensis

Homo erectus Homo sapiens
sapiens

10. Assinale a alternativa compatível com os sentidos da fi-
gura.

(A) A espécie humana vem perdendo estatura e habili-
dades corporais.

(B) À medida que o homem evoluiu, o cérebro foi se ex-
pandindo ao longo das eras.

(C) As características físicas humanas não passaram 
por mudanças significativas.

(D) Andar e correr foram habilidades que determinaram 
a evolução do cérebro.

(E) Do homem primitivo à espécie atual, não se percebe 
sinal de evolução.

PoLítica de saúde

11. Uma diretriz prevista no artigo 198 da Constituição 
Federal do Brasil estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde devem ser organizados com a par-
ticipação da comunidade. Esta participação deve ser 
exercida por meio

(A) da Comissão Tripartite Nacional (usuários, funcioná-
rios e profissionais de saúde).

(B) dos Conselhos de Saúde nas esferas municipal,  
estadual e federal de governo.

(C) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nas esfe-
ras municipal e estadual.

(D) da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) formada 
por representantes do governo, dos trabalhadores e 
das comunidades municipais.

(E) dos Conselhos Regionais de Secretários Municipais 
de Saúde (CRESEMS).

Leia o trecho para responder às questões de números 07 a 09.

Com as tecnologias computadorizadas, o homem está 
se entregando cada vez mais à capacidade das máquinas 
de modificar seu pensamento. Identidades são vividas a par-
tir de máquinas. O humano se reafirma, pois, atrás de mou-
ses, teclados, luvas, na ponta de fios, cabos, há sempre um 
homem, com a sua energia natural, que se funde à energia 
das máquinas. O sangue tem o mesmo valor que a corrente 
elétrica.

(www.google.com.br)

07. Assinale a alternativa que completa, corretamente, quan-
to ao sentido do trecho e ao uso do acento indicativo da 
crase, o segmento frasal: Homens e máquinas …

(A) complementam-se e, afeitos à uma boa convivência, 
formam um conjunto inquestionável.

(B) interdependem-se, já que eles as criaram e, com fre-
quência, é à elas que eles recorrem sempre.

(C) convivem, desde longa data, razão pela qual elas 
prestarão serviços à todas as gerações futuras.

(D) encontram-se no aparato tecnológico, à saber: mou-
ses, teclados, cabos elétricos e fios.

(E) relacionam-se de tal forma que a energia vital huma-
na mescla-se à força da maquinaria elétrica.

08. As expressões destacadas no trecho estão, correta e res-
pectivamente, substituídas, sem prejuízo do sentido, em

(A) está se submetendo/ resistente

(B) está se subtraindo / atrelado

(C) está se sujeitando/ incorporado

(D) está se furtando/ imune

(E) está se voltando/ refratário

09. A conjunção pois, na quarta linha, pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por

(A) no entanto.

(B) portanto.

(C) porém.

(D) ainda assim.

(E) entretanto.
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14. Sobre a Atenção Básica no Brasil, pode-se afirmar que

(A) é um componente com função complementar no 
sistema de saúde, desenvolvendo a atividade de 
“triagem”, destinado ao atendimento curativo/assis-
tencial simples, de menor complexidade tecnológica.

(B) é um conjunto de ações destinadas a populações 
que não têm acesso à medicina de mercado, ofere-
cendo as ações clínicas mínimas e necessárias que 
permitem resolver de imediato a maioria dos proble-
mas de saúde.

(C) sua dinâmica e efetividade está centrada na atuação 
harmônica de uma equipe que se reveza, cada qual 
envolvido com a prática de sua especialidade, aten-
dendo a uma demanda identificada com as patologias 
de maior prevalência na região, previamente definida 
por um sistema centralizado.

(D) tem sua função básica centrada na facilitação do 
acesso a especialistas e hospitais públicos com 
vistas a atribuir maior qualidade no atendimento e, 
com isso, dar maior resolutividade ao sistema.

(E) deve ser entendida como um componente estratégi-
co na organização do SUS, um espaço de produção 
de mudanças de sistemas de saúde, e atua como 
elemento organizador e articulador do cuidado em 
saúde.

15. Entre as atribuições dos membros das equipes de Saúde 
da Família, podem-se citar:

1.   a participação no processo de territorialização e ma-
peamento da área de atuação da equipe;

2.   a manutenção atualizada do cadastramento de famí-
lias e dos indivíduos no sistema;

3.   a realização de busca ativa e notificação de doenças 
e agravos de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que, corretamente, relaciona-se 
com essas atribuições.

(A) São todas restritas ao agente comunitário de saúde.

(B) Duas delas cabem exclusivamente ao profissional de 
enfermagem.

(C) São atribuições específicas, seguindo a ordem, 
respectivamente, do agente comunitário de saúde, 
do profissional de enfermagem e do médico.

(D) São comuns a todos os membros da equipe.

(E) O médico não participa de nenhuma dessas atri-
buições.

12. Segundo a Lei número 8.080/90, estão entre as competên-
cias das direções estadual e municipal do SUS – Sistema 
Único de Saúde, respectivamente, coordenar e executar 
ações e serviços de saúde. Dessa forma, cabe à direção 
municipal, entre outros, executar serviços de vigilâncias 
epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. Desses 
serviços citados, o único que não é coordenado pela dire-
ção estadual do SUS é

(A) a vigilância epidemiológica.

(B) a vigilância sanitária.

(C) o saneamento básico.

(D) a saúde do trabalhador.

(E) a alimentação e nutrição.

13. Considere as cinco diretrizes centrais para orientar a 
ação das equipes que têm por tarefa produzir saúde:

1.   Acolhimento,que inaugura e sustenta processos de 
cuidar.

2.   Gestão Democrática das organizações de saúde, 
dos processos de trabalho e de formação, da clínica 
e da saúde coletiva.

3.   Clínica Ampliada, com ampliação de suas bases 
conceituais, para além da alopatia, incluindo práticas 
complementares; para além do biológico, incluindo 
as dimensões social e subjetiva; e para a ação inter-
disciplinar, com aposta no trabalho em equipe.

4.   Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde, 
sem a qual não se fará de forma sustentada a reforma 
sanitária de nosso país.

5.   Garantir os direitos dos usuários, na justa medida 
da produção corresponsabilizada do cuidado, que 
significa produção ativa de saúde entre os sujeitos, 
trabalhadores e equipes – usuários e sua rede sócio-
-familiar.

Essas diretrizes foram formuladas

(A) pela Política Nacional de Humanização (Humaniza 
– SUS).

(B) para melhorar em número e em qualidade os profis-
sionais que compõem as equipes do Programa de 
Saúde da Família (PSF), em todo o território nacional.

(C) para avaliar, quantitativamente, a eficácia do pro-
grama QualiSUS – Rede.

(D) visando ampliar a participação da comunidade na 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – 
RENASES.

(E) pela Política Nacional de Saúde e Segurança do  
Trabalhador, com o objetivo de humanizar as suas 
condições de trabalho.
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18. Os coeficientes de morbidade têm muita importância em 
vigilância de saúde e, sobre eles, pode-se afirmar que

(A) medem o percentual de pessoas portadoras de  
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em 
uma população de doentes por várias causas.

(B) não se prestam para análises de frequências de  
doenças.

(C) utilizam como denominador, para estimar a força  
de uma doença, o número de óbitos, pela mesma 
doença, ocorridos no período de estudo.

(D) analisam o comportamento das doenças e dos agra-
vos à saúde em uma população exposta.

(E) embora úteis para estudos populacionais em geral, 
não são adequados para análises comparativas  
entre dois extratos de população.

19. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com 
a Portaria número 1.271/2014, que define a Lista Nacional 
de Notificação Compulsória.

(A) A vigilância sentinela é o modelo de vigilância restri-
ta aos serviços de atendimento de urgência e emer-
gência, incluindo os privados, a partir da suspeita de 
casos de doença infectocontagiosa.

(B) Notificação compulsória é a comunicação obrigatória 
e sempre imediata à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsá-
veis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de doença que tenha o 
diagnóstico confirmado.

(C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saú-
de pública de notificação compulsória pode ser rea-
lizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão 
que deles tenha conhecimento.

(D) A notificação compulsória imediata deve ser realiza-
da pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro atendi-
mento ao paciente, em até 8 (oito) horas desse aten-
dimento, pelo meio mais rápido disponível.

(E) A notificação compulsória deverá ser feita obrigato-
riamente ao Ministério da Saúde e, para não con-
gestionar o sistema, exclusivamente pelos meios 
eletrônicos disponíveis nas secretarias estaduais de 
saúde.

20. A vacina é aplicada em dose única, mas no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) recomenda-se uma se-
gunda dose quando, após 6 meses, não se observar 
cicatriz no local da aplicação. Essa vacina é

(A)  contra a influenza.

(B) a tríplice viral.

(C) contra a hepatite B.

(D) a pneumocócica 23-valente.

(E) a BCG.

16. Em estudo desenvolvido em uma comunidade, obteve-
-se, entre outras informações relevantes, um valor de 80% 
para o índice de Swaroop-Uemura.

Sobre esse resultado, pode-se dizer que ele

(A) retrata uma comunidade com boas condições econô-
micas, sociais e de saúde.

(B) retrata uma comunidade com baixo índice de desen-
volvimento econômico e social.

(C) tem relação apenas com a situação de saúde que, 
no caso, revela-se precária.

(D) só terá validade quando analisado em associação 
com a taxa de mortalidade proporcional.

(E) apenas indica a boa situação da rede de saneamento 
básico que, nesse caso, atende quase a totalidade das 
residências.

17. Embora sejam inegáveis e representativos os avanços  
alcançados pelo SUS nos últimos anos, ainda é evidente a 
dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no 
contexto atual. Como estratégia para superar a fragmen-
tação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e 
aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, 
com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e 
serviços que necessita com efetividade e eficiência,  
estruturou-se um conjunto de serviços e equipamentos de 
saúde, num determinado território geográfico, responsá-
vel não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se 
também de como estes estão se relacionando, asseguran-
do dessa forma que a ampliação da cobertu ra em saúde  
seja acompanhada de uma ampliação da comunicação 
entre os serviços, a fim de garantir a integralidade da 
atenção.

(Portaria número 4.279/2010. Adaptado)

Essa organização, utilizada como estratégia para o 
cuidado integral, tornou-se realidade com o nome de

(A) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE).

(B) Redes de Atenção à Saúde (RAS).

(C) e-SUS Atenção Básica (AB).

(D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

(E) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ-AB).
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23. A principal característica desta estrutura é que ela não 
é uniforme, de forma que suas propriedades mecânicas 
v ariam ao longo de seu comprimento: no ápice, ela é 
mais delgada, solta e larga; na base, ela é espessa, fixa e 
afinada, ao contrário da cóclea, que tem a base alargada.

As considerações apresentadas referem-se à

(A) janela oval.

(B) membrana timpânica.

(C) cadeia ossicular.

(D) janela redonda.

(E) membrana basilar.

24. A abordagem de Luria (1973) foi influenciada pelos ensi-
namentos de Pavlov e Vygotsky. Seu trabalho pode ser 
visto como a tentativa de resolver o conflito entre a visão  
mecanicista da localização cerebral (Broca, 1861) e a 
v isão holística (Flourem, 1824, e Lashley, 1929).

Segundo Luria, deveríamos conceituar as funções men-
tais superiores como sistemas funcionais de composição 
complexa, requerendo a cooperação de partes diferentes 
do cérebro. Sendo assim, ele dividiu o cérebro em três uni-
dades de base estrutural-funcional com suas funções es-
pecíficas. Essas unidades foram denominadas: Unidades 
l, ll e lll, cujas funções são, correta e respectivamente, as 
seguintes:

(A) programar, regular e verificar a atividade executad a; 
regular a estimulação ou estado de consciência; 
r egular funções mais primitivas.

(B) regular a estimulação ou estado de consciência; 
programar, regular e verificar a atividade executada; 
r egular as funções primitivas.

(C) regular a estimulação ou o estado de consciência; 
receber, analisar e armazenar a informação; progra-
mar, regular e verificar a atividade executada.

(D) as duas primeiras unidades são responsáveis por 
captar, processar, registrar e armazenar as informa-
ções do ambiente; a última unidade regula as funções 
primitivas.

(E) regular a estimulação ou estado de consciência; 
controlar e avaliar a ação executiva e a verificação 
da atividade; receber, analisar e armazenar a infor-
mação.

ConheCimentos esPeCífiCos

21. Anatomicamente, os músculos que compõem o esfíncter 
velofaríngico pertencem aos grupos musculares faríngi-
cos e velares. Todos eles estão presos a um arcabouço 
delimitado pela base do crânio, coluna cervical, lâminas 
l ateral e medial do processo pterigoide do osso esfenoide 
e do maxilar. Tais músculos são responsáveis por fun-
ções específicas. Assim sendo, considere as funções a 
seguir.

I. É considerado o músculo mais importante do EVF 
d urante a fala.

II. É responsável pela “eminência velar” (elevação central 
do véu).

III. Sua função está ligada ao posicionamento da língua.

IV. Sua função é ajudar o bolo alimentar a ser levado 
para a faringe.

Assinale a alternativa que contém, correta e respectiva-
mente, os músculos que correspondem às funções apre-
sentadas.

(A) Tensor do véu, da úvula, salpingofaríngico e palato-
glosso.

(B) Constritor superior da faringe, da úvula, palatoglosso 
e palatofaríngico.

(C) Elevador do véu, da úvula, palatoglosso e palatofa-
ríngico.

(D) Elevador do véu, constritor superior da faringe, pala-
tofaríngico e tensor do véu.

(E) Elevador do véu, da úvula, salpingofaríngico e pala-
tofaríngico.

22. A estrutura das pregas vocais é considerada como um 
v ibrador com camadas múltiplas. A prega vocal é compos-
ta por mucosa e músculo, organizados em cinco cama-
das. Do ponto de vista mecânico, essas cinco c amadas 
podem ser reclassificadas em três seções: a cobertura, a 
transição (ligamento vocal) e o corpo.

O ligamento vocal é composto pela(s) seguinte(s) 
estrutura(s):

(A) músculo vocal.

(B) camadas epitelial e superficial da lâmina própria.

(C) camadas intermediária e profunda da lâmina própria 
e músculo vocal.

(D) camadas intermediária e profunda da lâmina própria.

(E) músculo vocal e cone elástico.
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28. A avaliação fonoaudiológica em berçários leva o profis-
sional a determinar algumas condutas. Essas condutas 
surgem a partir dos sinais e dos sintomas observados 
antes mesmo da situação de alimentação.

Considere os sintomas observados:
I. excursão excessiva de mandíbula;
II. pouco vedamento labial;
III. ausência de reflexos de deglutição.

Possíveis condutas estariam diretamente relacionadas a 
esses sintomas. São elas:

(A) realizar tapping, estimular com massagem e pro-
priocepção no orbicular e oferecer alimentos que 
d esencadeiem o reflexo de deglutição.

(B) executar tapping, oferecer estímulos com massa-
gens corporais gerais.

(C) dar apoio na região occipital da cabeça e das escá-
pulas, oferecer estímulos tátil, térmico e gustativo e 
mas sagem na cavidade oral.

(D) dar estabilidade à mandíbula, realizar tapping, redu zir 
a sensibilização da cavidade oral.

(E) dar estabilidade à mandíbula, estimular com massa-
gem e propriocepção no orbicular e oferecer estímulos 
tátil, térmico e gustativo.

29. As encefalopatias crônicas na infância não têm caráter 
progressivo. Clinicamente, apresentam diferentes distúr-
bios de motricidade segundo as áreas corticais afetadas.

Considere os seguintes distúrbios de motricidade:

I. O paciente apresenta comprometimento de sistema 
piramidal com hipertonia dos músculos, presença de 
movimentos bruscos/lentos e anárquicos e reflexo de 
estiramento exagerado.

II. O paciente apresenta comprometimento de vias 
c erebelares, falha no equilíbrio e na coordenação 
m otora, e pode apresentar sinais de tremor intencional 
e disartria.

As descrições apresentadas referem-se, correta e respec-
tivamente, a pacientes portadores de paralisia cerebral 
dos tipos

(A) espástico e atetoide.

(B) espástico e atáxico.

(C) atáxico e espástico.

(D) atáxico e atetoide.

(E) atetoide e espástico.

25. Considere a seguinte descrição.

“É o principal nervo que supre a laringe além de  
o utras partes do corpo. Fornece fibras sensoriais que  
controlam todos os músculos da laringe. Os corpos 
c elulares desse nervo estão situados no núcleo ambíguo. 
Após sair do crânio, divide-se em muitas ramificações 
que servem a cabeça e pescoço, ao tórax e ao abdómen. 
Uma de suas ramificações fornece fibras motoras para a 
faringe e para o palato mole.”

De acordo com as características citadas, assinale a  
alternativa que indica a qual par de nervos cranianos 
essa descrição se refere.

(A) Nervo facial (Vll) par.

(B) Nervo vago (X) par.

(C) Nervo glossofaríngeo (lX) par.

(D) Nervo hipoglosso (Xll) par.

(E) Nervo abducente (Vl) par.

26. Paralisias faciais podem ser uni ou bilaterais. No recém-
-nascido (RN), geralmente são de ordem congênita, mas 
podem ser de origens traumática, infecciosa, metabólica, 
neoplásica ou desconhecida. Dentre as paralisias faciais 
em RN, pode-se citar a Sequência de Moebius. Essa 
p aralisia, completa ou parcial, atinge com maior frequên-
cia os seguintes pares de nervos cranianos:

(A) nervo abducente (Vl) par e nervo facial (Vll) par.

(B) nervo trigêmeo (V) par e nervo vago (X) par.

(C) nervo hipoglosso (Xll) par e nervo abducente (Vl) par.

(D) nervo trigêmeo (V) par e nervo hipoglosso (Xll) par.

(E) nervo facial (Vll) par e nervo trigêmeo (V) par.

27. A observação atenta, especializada e de caráter avalia tivo 
pode fornecer ao fonoaudiólogo importantes dados para a 
intervenção e posterior orientação fonoaudiológica.

A observação, em ambiente hospitalar, da qualidade do 
tônus, da mobilidade, da autorregulação e do limiar de 
estresse, da prontidão em lidar com a alimentação, dos 
reflexos globais, como Moro e RTCA, e dos reflexos co-
cleopalpebral, de busca, de tosse e de vômito podem 
caracterizar um quadro de

(A) recém-nascido de risco.

(B) afasia de Broca.

(C) ambulatório de queimados.

(D) paciente portador de laringomalácea.

(E) paciente com demência.
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33. Paciente com quadro de afasia pode apresentar várias 
características na comunicação oral. Considere as duas 
características citadas a seguir.

I. Quando tenta se comunicar oralmente e suas emis-
sões são carregadas de segmentos linguísticos cons-
tituídos por alguns fonemas ou palavras repetidas, 
por exemplo: “pa pa pa pa”; “sim sim sim”; “eu dizia 
bem, eu dizia bem”.

II. Quando a produção verbal não apresenta uma iden-
tificação precisa, o discurso não contém mensagem, 
a linguagem é incompreensível, sem significado, mas 
muito bem articulada, com ritmo rápido e nitidez na 
pronúncia dos fonemas.

Assinale a alternativa que define, correta e respectiva-
mente, os itens I e II.

(A) Jargão e estereotipias.

(B) Ecolalia e jargão.

(C) Estereotipias e jargão.

(D) Estereotipias e parafasias.

(E) Parafasia fonêmica e parafasia fonológica.

34. Sabe-se que, para todos os indivíduos, o esfíncter v elo-
faríngico (EVF) apresenta variação nos tipos de f echa-
mento. Essa variação está relacionada à movi mentação 
que pode haver entre o véu, as paredes laterais e a pare-
de posterior da faringe, além de existir a possibilidade de 
h aver ou não a prega de Passavant.

É possível detectar quais estruturas estão envolvidas 
funcionalmente nesse mecanismo, por meio de exames 
objetivos como a nasolaringofibroscopia e, assim, discutir 
se um paciente portador de insuficiência velofaríngica se 
beneficiaria com o uso de bulbo faríngico.

Considere as descrições a seguir.
I. Movimento predominante anteroposterior do véu, 

p equeno movimento de paredes laterais da faringe.
II. Movimento predominante de paredes laterais da 

f aringe, colaboração pequena do véu e nada de parti-
cipação da parede posterior da faringe.

De acordo com essas descrições, os tipos de movimentos 
predominantes são, correta e respectivamente,

(A) fechamento circular e fechamento circular com prega 
de Passavant.

(B) fechamento sagital e fechamento circular.

(C) fechamento coronal e fechamento circular.

(D) fechamento coronal e fechamento sagital.

(E) fechamento sagital e fechamento coronal.

30. Declínio das funções intelectuais, reduzindo a capaci-
dade de trabalho e de relações sociais. Inicia-se com a 
perda da memória mais recente e confusão mental. O pa-
ciente pode lembrar-se de acontecimentos mais antigos 
e não dos r ealizados há poucas horas. Com a evolução 
do quadro, há prejuízo na capacidade de aprendizado, 
atenção, compreensão de linguagem e redução da capa-
cidade de discernimento e senso crítico.

A descrição apresentada caracteriza um quadro de

(A) deficiência mental.

(B) esquizofrenia.

(C) envelhecimento natural.

(D) esclerose lateral amiotrófica.

(E) mal de Alzheimer.

31. Os neurônios necessitam da dopamina para ajudar a 
controlar os movimentos musculares. Alguns quadros pa-
tológicos passam a ter uma diminuição da produção des-
se neurotransmissor, pois as células que o produzem são 
lentamente destruídas. Sem a dopamina, os neurônios 
dessa região cerebral afetada não conseguem enviar 
mensagens corretamente. Assim, as funções musculares 
vão sendo prejudicadas.

Assinale a alternativa que indica em qual patologia esse 
quadro é frequente.

(A) Encefalopatia atáxica.

(B) Encefalopatia atetoidica.

(C) Lesão cerebelar.

(D) Mal de Parkinson.

(E) Mal de Huntington.

32. A linguagem pode ser analisada sob vários ângulos: neu-
rolinguístico, linguístico, teórico, estrutural e neurofisio-
lógico.

Do ponto de vista da análise linguística, a linguagem é 
uma atividade multiarticulada e econômica, em que uni-
dades simples se combinam e se inter-relacionam para 
formar unidades mais complexas.

Considere os exemplos a seguir.
I. Para a emissão correta do fonema /p/, o falante  

preenche os pulmões de ar, faz oclusões nos lábios e 
desoclui repentinamente produzindo o som.

II. Quando o falante escolhe uma determinada palavra 
com seu completo significado, por exemplo, “cachorro”, 
seja onde for, quem ouvir essa palavra criará, em sua 
mente, exatamente o animal que ela representa.

Esses exemplos referem-se, correta e respectivamente, 
aos níveis

(A) fonético e linguístico.

(B) fonêmico e fonético.

(C) fonêmico e linguístico.

(D) linguístico e fonológico.

(E) fonético e fonológico.
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35. Ainda é ocorrência comum a polêmica em relação à 
r etirada ou não das tonsilas faríngeas em crianças que 
apresentem sua hipertrofia e obstrução n asal crônica 
que, por consequência, impeça uma eficiente aeração 
nasal.

Pacientes com obstrução nasal crônica e respiração 
b ucal geralmente são encaminhados para cirurgia e con-
sequente retirada das tonsilas faríngicas, uma vez que a 
boa aeração nasal é condição importantíssima para que 
o crescimento craniofacial se faça de forma equilibrada.

É relativamente comum, no pós-operatório das tonsilas 
faríngeas, o surgimento de hipernasalidade na qualidade 
da voz. Isso se dá devido ao fato de que

(A) o fechamento do esfíncter velofaríngico em crianças 
menores de oito anos de idade se faz entre o véu, as 
paredes laterais da faringe e as tonsilas faríngeas.

(B) o fechamento com o movimento do véu não ocorria 
anteriormente, pois quem o fazia era a massa da pró-
pria tonsila faríngica.

(C) o fechamento se faz até os oito anos de idade, graças 
à função conjunta das tonsilas palatinas e faríngicas.

(D) houve manipulação do nervo responsável pelo f echa-
mento do esfíncter velofaríngeo.

(E) o edema do pós-cirúrgico leva à qualidade hipernasal 
da voz.

36. Considere o caso descrito a seguir.

“Criança com 8 anos de idade apresenta distorção 
articulatória nos fonemas /r/ e /l/; dificuldade em compre-
ender o que lhe dizem em ambiente ruidoso e disgrafia; 
é distraída e prefere brincar com crianças mais jovens 
ou adultos tolerantes; apresenta dificuldade escolar para 
leitura e tem dificuldade de localizar de qual lado vem  
o som.”

A principal hipótese diagnóstica decorrente das caracte-
rísticas observadas nessa criança é:

(A) deficiência auditiva moderada.

(B) desordem do processamento auditivo.

(C) distúrbio articulatório.

(D) distúrbio de leitura e escrita.

(E) dislexia.

37. A coordenação de uma escola consulta um fonoaudió-
logo, que costuma prestar orientações, realizar triagens 
dos alunos e fazer os encaminhamentos necessários, a 
respeito de um novo aluno. Esse aluno tem 5 anos de 
idade e demonstra dificuldades de socializar-se, apren-
der regras e códigos de conduta; não compreende as 
necessidades dos outros e, assim, não responde apro-
priadamente; tem grande interesse por áreas intelectu-
ais; tem tendência a interpretar tudo ao pé da letra, de 
forma literal, demonstrando dificuldade com linguagem 
abstrata, jogo de palavras e trocadilhos; não apresenta 
dificuldade cognitiva.

O parecer desse fonoaudiólogo sobre o caso deverá ser 
direcionado a um possível quadro de

(A) autismo infantil.

(B) síndrome de Down.

(C) deficiência mental.

(D) síndrome de Tourette.

(E) síndrome de Asperger.

38. As disfagias podem ser compreendidas didaticamente de 
acordo com as fases que se sucedem durante o processo 
de deglutição.

Quando a avaliação clínica fonoaudiológica é realizada 
em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, é pos-
sível notar algumas dificuldades relacionadas ao edema 
pós-cirúrgico e ao edema pós-radioterapia. A redução do 
peristaltismo é uma das dificuldades que possivelmente 
esses casos apresentam. Levantando-se uma hipótese 
de que o peristaltismo esteja comprometido, é correto 
afirmar que tal dificuldade encontra-se na(s) fase(s)

(A) esofágica da deglutição.

(B) faríngica da deglutição.

(C) oral da deglutição.

(D) preparatória da deglutição.

(E) faríngica e esofágica da deglutição.
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42. Os sons da fala são constituídos por diferentes movi-
mentos que ocorrem na traqueia, na laringe, nas cavi-
dades n asal e bucal e nos pulmões. Todas essas estru-
turas sob o comando do SNC contribuem para que os 
processos fonológicos se realizem.

Segundo Yavas et al. (2001), é comum serem encontradas 
as seguintes produções:

I. pedra → [peda]
II. bola → [bóa]
III. zebra → [sepra]
IV. dragão → [dagrãw]

Essas produções são classificadas, correta e respectiva-
mente, como:

(A) redução, semivocalização, dessonorização, epêntese.

(B) troca, omissão, posteriorização, semivocalização.

(C) redução, apagamento, dessonorização, metátese.

(D) epêntese, metátese, posteriorização, semivocalização.

(E) redução, epêtese, dessonorização, metátese.

43. A linguagem é um conceito amplo que pode ser consi-
derado como a capacidade que o ser humano tem de se 
inter-relacionar de forma inteligente e compreensível, uma 
vez que compreende o significado do que é falado. Dos 
elementos básicos que compõem a linguagem, podem ser 
citados os grafemas, os fonemas, os elementos léxicos, os 
elementos semânticos e os elementos sintáticos.

Considerando a linguagem sob o ponto de vista do  
significado contido nas palavras, as informações apre-
sentadas referem-se a questões

(A) pragmáticas da linguagem.

(B) semânticas da linguagem.

(C) sintáticas da linguagem.

(D) fonológicas da linguagem.

(E) fonéticas da linguagem.

44. A produção dos sons da fala se dá pela ação conjunta 
dos pulmões, traqueia, laringe e cavidades nasal e bucal. 
Juntas, essas estruturas formam um intricado tubo que 
vai dos pulmões aos lábios. A mudança na posição delas 
constituirá os fonemas de um sistema fonológico.

Na língua portuguesa, são considerados fonemas linguo-
dentais e alveolares os seguintes:

(A) /lh/ e /nh/.

(B) /k/,/g/ e /x/.

(C) /p/,/b/ e /m/.

(D) /t/,/d/,/n/ e /l/.

(E) /m/,/n/ e /l/.

39. As disfagias podem vir acompanhadas de penetração e 
aspiração de alimentos.

A aspiração é um termo genérico que se refere à penetra-
ção de alimentos na laringe, abaixo do nível das pregas 
vocais.

Durante a avaliação clínica fonoaudiológica, observou-se,  
em um paciente, a redução da elevação laríngea. Esse 
pode ser um quadro de

(A) aspiração por falta ou redução do controle motor 
oral associado a atraso ou ausência do reflexo de 
d eglutição.

(B) aspiração por falha nos três esfíncteres da laringe; 
não há contração eficiente.

(C) aspiração após a deglutição com alteração do peris-
taltismo faríngeo e hipertonicidade cricofaríngea.

(D) aspiração por falha do reflexo de deglutição que 
d everia promover o movimento ondulatório da língua.

(E) aspiração por falha no reflexo de deglutição que 
d everia promover a propulsão do bolo alimentar.

40. A reabilitação fonoaudiológica em paciente com câncer de 
cabeça e pescoço pode ser direta ou indireta. Segund o  
Logermann (1983), a terapia indireta visa adequar a deglu-
tição por meio de exercícios que melhorem a sensibilidade, 
o controle motor oral, estimulem o reflexo de deglutição e 
aumentem a adução dos tecidos larín geos e da faringe.

O trabalho relacionado ao controle motor oral enfoca dife-
rentes tipos de exercícios. São eles:

(A) Exercícios isotônicos e de alongamento.

(B) Exercícios de sensibilidade e alongamentos.

(C) Exercícios de mobilidade e isocinéticos.

(D) Exercícios isométricos, isotônicos e isocinéticos.

(E) Exercícios de alongamentos e isométricos.

41. O trabalho hospitalar oferece, muitas vezes, a possibili-
dade de atendimento fonoaudiológico precoce em várias 
clínicas. Na clínica de queimados, a fonoaudiologia deve 
intervir, pois o trabalho

(A) pode ser iniciado tanto na fase aguda, após os 
cuidados preliminares e estabilização do quadro, 
quanto na fase tardia.

(B) pode iniciar-se após a alta médica.

(C) deve iniciar-se após a cicatrização.

(D) deve dar suporte para mastigação e deglutição, e 
nunca iniciar-se na fase aguda.

(E) pode ser iniciado na fase tardia, a fim de propiciar 
alongamento das estruturas envolvidas.
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47. Após a aplicação de uma triagem escolar, foram detec-
tadas dificuldades importantes em um grupo de alunos, 
obtendo-se as seguintes produções escritas:

•  “Nessas férias, eu fui de afião para Orlando pasear.”

• “Asvezes, esqueso minha lição.”

De acordo com Zorzi, as trocas em destaque nas frases 
serão classificadas, respectivamente, como:

(A) surda/sonora; troca de percepção visual; agrupa-
mento; representação múltipla.

(B) de /v/→/f/; troca de percepção visual; agrupamento; 
percepção visual.

(C) surda/sonora; troca de grafema; agrupamento; troca 
de grafema.

(D) surda/sonora; representação múltipla; segmentação 
indevida; representação múltipla.

(E) de grafema; troca de percepção visual; troca de assi-
milação; troca de percepção visual.

48. Após a realização de uma triagem escolar, foram obser-
vadas as seguintes dificuldades quanto às habilidades 
fonológicas em determinado grupo de crianças. 

Dentre as habilidades fonológicas, algumas precisam 
ser reforçadas, a fim de que as crianças ingressem com 
maior segurança no primeiro ano escolar.

Dificuldades em:
I. identificar as palavras que terminam iguais;
II. identificar qual som está no início de determinadas 

palavras;
III. identificar o som apenas pela articulação realizada com 

os movimentos faciais, sem que o som seja emitido.

Essas dificuldades estão relacionadas, correta e respec-
tivamente, às habilidades:

(A) recepção de rimas, habilidade de análise e imagem 
articulatória.

(B) habilidade de análise, habilidade de síntese e distúrbio 
visual.

(C) recepção de rimas, habilidade de análise e distúrbio 
visual.

(D) recepção de rimas, habilidade de síntese e imagem 
articulatória.

(E) habilidade de análise, habilidade de síntese e ima-
gem articulatória.

45. Testes são formas clássicas de avaliação de linguagem, 
seja ela oral ou escrita, que podem ser aplicados em 
crianças com certo nível linguístico.

Na avaliação clínica fonoaudiológica, são bastante usados 
os seguintes testes:

I. Aquele aplicado para avaliar a competência de leitura 
e que ajuda no diagnóstico diferencial de distúrbio de 
aquisição de leitura.

II. De linguagem infantil nas áreas de fonologia, vocabu-
lário, fluência e pragmática.

Os itens I e II correspondem, correta e respectivamente, 
aos testes:

(A) TCLPP e TIPITI.

(B) TCLPP e ABFW.

(C) TIPITI e Teste Metropolitano de prontidão.

(D) Perfil e ABFW.

(E) TIPITI e Perfil.

46. Considere o caso de distúrbio articulatório a seguir.

Criança com 4 anos de idade, sexo masculino, não tem 
comprometimento de linguagem e apresenta as seguintes 
trocas na fala:

Bacia → [macia]

Faca → [saca]

Avião → [afião]

Robô → [obô]

As trocas apresentadas são classificadas, correta e res-
pectivamente, como:

(A) troca do ponto articulatório, troca do ponto articulatório, 
troca do traço de sonoridade e omissão.

(B) troca do modo articulatório, troca do traço de sonori-
dade, troca do traço de sonoridade e omissão.

(C) troca do traço de sonoridade, troca do traço de sonori-
dade, troca do traço de sonoridade e omissão.

(D) troca do modo articulatório, troca do modo articulatório, 
troca do modo articulatório e omissão.

(E) troca do modo articulatório, troca do ponto articulatório, 
troca do traço de sonoridade e omissão.
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52. De acordo com o protocolo de avaliação e levantamen-
to da tipologia das disfluências (C.R.Furquim Andrade), 
existem tipologias das disfluências consideradas gagas 
e das disfluências consideradas comuns.

As manifestações consideradas como disfluências 
g agas são:

(A) hesitações, interjeições, revisões e bloqueios.

(B) palavras incompletas, pausas, bloqueios e revisões.

(C) repetição de palavras e frases, bloqueios e hesitações.

(D) repetição de sílabas, sons, prolongamentos, bloqueios 
e pausas.

(E) palavras incompletas, bloqueios, pausas e revisões.

53. A avaliação da motricidade oral, segundo Marchesan, 
engloba o exame físico geral de lábios, língua, palato, 
bochechas, músculos mastigatórios, posição oclusal, 
quadro articulatório e funções neurovegetativas.

Considere uma criança que apresente mordida aberta 
anterior e início de tratamento ortodôntico. Seu ortodon-
tista a encaminha para avaliação fonoaudiológica requi-
sitando a avaliação clínica do fonoaudiólogo e, principal-
mente, a avaliação das funções neurovegetativas. Nesse 
enfoque, ele espera que o fonoaudiólogo avalie

(A) a respiração e a fala.

(B) a deglutição e a sucção.

(C) o reflexo de vômito.

(D) a sucção e a mastigação.

(E) a respiração, a mastigação e a deglutição.

54. Durante a avaliação miofuncional de uma criança com  
5 anos e 6 meses de idade, trazida pelos pais, com 
queixa de omissões articulatórias para /r/ e /l/ isolados 
e nos grupos consonantais, observou-se, na avaliação 
clínica-fonoaudiológica, o freio lingual de inserção curta, 
que impede a elevação da ponta da língua. Há flacidez 
na musculatura perioral em grau moderado. Consegue 
manter uma boa postura labial e apresenta boa saúde 
respiratória.

Considerando-se a questão anatômica do freio de língua, 
deve-se pensar, primeiramente, em

(A) encaminhar a criança para cirurgia de freio e, logo 
depois, iniciar fonoterapia.

(B) encaminhar a criança para fonoterapia, com obje-
tivo de alongar o freio por meio de exercícios fono-
audiológicos.

(C) iniciar fonoterapia e, caso não ocorra o alongamento 
do freio, encaminhar a criança, posteriormente, para 
cirurgia.

(D) realizar fonoterapia para adequar o quadro de fala, 
uma vez que o freio não é impedimento.

(E) encaminhar a criança para fonoterapia, com enfoque 
na musculatura geral dos órgãos fonoarticulatórios.

49. Considere os seguintes achados histológicos nas estru-
turas das pregas vocais:

I. traumatismo mais profundo na lâmina própria;
II. aumento de fluido nas primeiras camadas da lâmina 

própria;
III. tecido de granulação de lesão de aspecto proliferativo 

com aumento do tecido de granulação característico 
de processo cicatricial;

IV. lesão do tipo placa esbranquiçada rasa e esparra-
mada.

Esses achados são associados, correta e respectiva-
mente, às seguintes patologias:

(A) nódulo; leucoplasia; cisto; pólipo.

(B) pólipo; leucoplasia; granuloma; nódulo.

(C) pólipo; edema de Reinke; granuloma; leucoplasia.

(D) edema de Reinke; pólipo; cisto; leucopalsia.

(E) nódulo; pólipo; leucoplasia; cisto.

50. O treinamento vocal propriamente dito utiliza uma série 
de facilitadores da emissão, os chamados sons facilita-
dores.

(Behlau e Pontes, 1990)

O objetivo dessas técnicas é propiciar melhor equilíbrio 
funcional da voz. Considerando um caso em que há 
p aralisia unilateral das pregas vocais, os sons facilita-
dores que mais se esperaria usar na reabilitação do 
p aciente são:

(A) sons vibrantes e som basal.

(B) sons fricativos e sons plosivos.

(C) sons nasais e sons plosivos.

(D) som basal e sons nasais.

(E) sons plosivos e sons hiperagudos.

51. Alguns distúrbios neurológicos podem causar alterações 
vocais. Em pacientes que sofrem desses distúrbios, po-
dem ser observados sintomas como:

I. hipoadução das pregas vocais, que, em alguns casos, 
chega à incapacidade de produzir fonação voluntária, 
voz monótona com monoaltura e monointensidade e 
articulação imprecisa;

II. hiperadução das pregas vocais com qualidade vocal 
comprometida e quebras de sonoridade.

Esses sintomas sugerem, correta e respectivamente,

(A) disfonia psicogênica; disfonia espasmódica.

(B) disfonia espasmódica; mal de Parkinson.

(C) doença do sistema extrapiramidal; disfonia espas-
módica.

(D) mal de Parkinson; doença do sistema extrapiramidal.

(E) disfonia psicogênica; mal de Parkinson.
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58. Leia as descrições a seguir.
I. Exame que avalia os sons que são gerados esponta-

neamente dentro da cóclea normal, que se propagam 
pela orelha m édia até o conduto auditivo externo, ou 
que são gerados em resposta a uma estimulação 
acústica.

II. Exame que detecta resposta elétrica do nervo auditivo – 
nervo facial (Vll) par – e das vias auditivas até o tronco 
encefálico frente a um som.

Os exames referidos nos itens I e II são, correta e res-
pectivamente,

(A) BERA e Emissões Otoacústicas.

(B) BERA e Tomografia computadorizada de osso tem-
poral.

(C) Emissões Otoacústicas e Tomografia computadori-
zada de osso temporal.

(D) Potenciais evocados e Imitanciometria.

(E) Emissões Otoacústicas e BERA.

59. Segundo a classificação de Jerger (1970), curvas tim-
panométricas são típicas das alterações presentes na 
orelha média.

Considere as alterações a seguir.
I. Ausência de mobilidade do sistema tímpano-ossicular.
II. Pressão de ar da orelha média desviada para pressão 

negativa.
III. Mobilidade normal do sistema tímpano-ossicular.

Essas alterações são, correta e respectivamente, caracte-
rísticas dos seguintes p adrões de curvas timpanométricas:

(A) Ar, C, A.

(B) B, C, A.

(C) A, Ad, C.

(D) B, Ar, A.

(E) B, C, Ad.

60. É importantíssimo que a avaliação audiológica seja 
r ealizada em crianças em período escolar, principal-
mente se apresentarem características de desatenção 
durante as aulas.

A deficiência auditiva do tipo condutiva é uma patologia 
muito comum nesse grupo de crianças. Essa patologia, 
no que diz respeito a limiares tonais e índice de reconhe-
cimento de fala (IRF), apresenta as seguintes caracte-
rísticas:

(A) limiares tonais em V.O. preservados, gap entre V.A. e 
V.O. maior que 10 db e IRF próximo a 100%.

(B) limiares de V.A. e V.O. rebaixados, não há gap e o 
IRF é mais baixo que o normal.

(C) limiares tonais em V.O. preservados e IRF próximo 
a 25%.

(D) gap entre V.A. e V.O. em todas as frequências ou em 
algumas delas. IRF em 60%.

(E) limiares tonais em V.O. preservados, gap entre V.A. e 
V.O. em frequências agudas e IRF em torno de 60%.

55. Quando existe uma diferença entre o limiar do reflexo 
e stapediano e o limiar auditivo menor que 60 db, é pos-
sível que exista

(A) zumbido, o que é sugestivo de alteração na cadeia 
ossicular.

(B) recrutamento, o que é sugestivo de lesão coclear.

(C) otite média, o que é sugestivo de presença de líquido 
na orelha média.

(D) disjunção da cadeia ossicular.

(E) perfuração na membrana timpânica.

56. Leia os textos.
I. Doença que provoca perda auditiva quase sempre 

simétrica, flutuante e progressiva. Nesse caso, qua-
se todas as crianças nascem com boa audição e vão 
perdendo gradativamente essa percepção. É uma 
patologia que causa problemas sérios de equilíbrio 
corporal. Antes do diagnóstico auditivo, pode ser con-
fundida com deficiência mental. Anatomicamente, o 
labirinto é maior que o esperado; há dilatação do ar-
queduto vestibular e falta a espira superior da cóclea. 
É de caráter genético por gene recessivo.

II. Doença do ouvido interno; origem desconhecida; na 
maioria das pessoas, é causada pelo aumento da 
pressão da endolinfa (fluido biológico que preenche 
os canais semicirculares e o labirinto). Apresenta 
como sintomas a vertigem, o zumbido e a hipoacusia 
flutuante; o paciente refere que tem a sensação de 
pressão na orelha afetada. Raramente é bilateral.

As descrições apresentadas referem-se, correta e res-
pectivamente, às seguintes doenças:

(A) doença de Ménière e colesteatoma.

(B) displasia de Mondini e otosclerose.

(C) displasia de Mondini e doença de Ménière.

(D) doença de Ménière e displasia de Mondini.

(E) otosclerose e colesteatoma.

57. Estrutura responsável pela transdução de energia mecâ-
nica para energia elétrica; está localizada ao longo da 
membrana basilar e é formada por cinco tipos básicos de 
células. Recobrindo essa estrutura, existe uma o utra que 
é responsável pela deflexão e hiperflexão dos esterio-
cílios. As duas estruturas descritas são, correta e res-
pectivamente,

(A) membrana basilar e membrana tectória.

(B) órgão de Corti e membrana basilar.

(C) membrana basilar e órgão de Corti.

(D) órgão de Corti e membrana tectória.

(E) membrana tectória e órgão de Corti.




