CONHECIMENTOS GERAIS
LINGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 1
Leia o texto a seguir:

Fonte: https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/moradora-do-df-deixa-carro-aberto-eencontra-bilhete-de-homem-que-o-fechou/. Acesso 1 abr 2018.

“Você esqueceu seu carro destrancado e com os vidros da
frente abertos. Tomei a liberdade e fechei tudo.
Lucas”
O bilhete é um gênero textual, ou seja, um texto que permite que possamos nos
comunicar e interagir com outras pessoas através deles. Em grande parte das vezes,
utiliza uma linguagem informal e próxima da oralidade, pouco atenta com a rigidez da
chamada norma culta.
Um exemplo claro do uso dessa linguagem informal presente no texto está
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

no fato de ter sido escrito à mão.
na opção do homem em assinar o bilhete.
no uso de expressões como “tomei a liberdade”.
marcada na utilização de uma linguagem direta e informativa.
na utilização do papel como suporte da mensagem trocada entre a dona do carro
e o homem que lhe fez o favor.
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QUESTÃO 2
Leia o cartum abaixo.

FONTE:
LINIERS, Ricardo. Online: https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Livros/noticia/2016/01/20-tirinhassobre-paixao-por-livros.html. Acesso 1 abr 2018.

A expressão “às vezes” utilizada na frase acima poderia ser substituída, sem que se perca
o sentido original, por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

quando
todas as vezes
ocasionalmente
nunca
sobretudo
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QUESTÃO 3
Leia o causo abaixo:

Delegado ao caipira que acabara de matar com 15 facadas um desafeto:
– Como o senhor tem o descaramento de dizer que o morto teve morte
natural, se o senhor lhe deu 15 facadas?
E o caipira...
– Pois intão, dotô. Num era naturar que ele morresse?
(Boldrin, Rolando. Empório Brasil. São Paulo: Clube do Livro / Melhoramentos, 1988, p. 140.)

Atente para as seguintes afirmações e indique abaixo a alternativa correta:

I.

O delegado usa o termo morte natural na acepção médico-judicial, ou seja,
resultado de um processo esperado e previsível, como no envelhecimento
natural, no esgotamento das funções orgânicas.

II.

O caipira usa o termo morte natural na acepção pragmática, ou seja, é esperado e
previsível que alguém que receba 15 facadas venha a morrer.

III.

O choque entre as duas acepções para morte natural, no diálogo, produz efeito
cômico.

IV.

A coerência entre as duas acepções para morte natural, no diálogo, produz efeito
trágico.

(A)

Apenas as afirmações II e III são corretas.

(B)

Apenas as afirmações I, II e III são incorretas.

(C)

Apenas as afirmações I, II e III são corretas.

(D)

Apenas as afirmações II e IV são corretas.

(E)

Apenas as afirmações I e IV são incorretas.
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QUESTÃO 4
Leia o poema abaixo:
bochechas
pensar que essas bochechas rechonchudas
um dia estarão secas, chochas, murchas,
que essas recém-desabrochadas rosas
terão manchas e rugas carunchosas,
que babujentos bichos sob o chão
um dia as beijarão, indiferentes,
enche de horror minha imaginação,
que ao vê-las chora, antecipadamente.
(CATALÃO, Marco. “bochechas”. In: Sob a face neutra. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2012, p. 25.)

No texto, as bochechas da criança recém-nascida recebem uma série de adjetivos. A
maior parte deles liga-se à ideia de morte futura, apenas um qualificativo associa-se à
vida. Qual?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Chochas.
Rechonchudas.
Rosas.
Secas.
Murchas.

QUESTÃO 5
Leia o verso da canção abaixo para responder a questão:
Pros irmão que tão com fome desce três marmitex.
(CRIOLO. “Grajauex”. In: Nó na Orelha. São Paulo: 2011. On-line: http://www.criolo.net/
Acesso: 11 abr. 2018.)

O registro é oral, com a vivacidade típica do gênero rap. A eficiência da mensagem, no
entanto, estaria comprometida caso o autor optasse pelo registro escrito, melhor
representado pela alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Traz três marmitexs aos irmão que tão com fome.
Aos irmãos com muita fome desce três marmitex.
Para os irmãos com tanta fome desce três marmitex.
Para os irmãos que estão com fome, traga três marmitex.
Traz três marmitex para os irmãos tão com fome.
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QUESTÃO 6
Homo cada vez mais Sapiens
Dizia meu pai: o homem não é perfeito, porém perfectível. Esta frase sempre me animou
entre o fígado e a alma, como a aproximação do elfo filipino ao desabar do céu, para me
oferecer um guarda-chuva retrátil a preço de ocasião. Ao cabo deste tormentoso 2015,
tiro os olhos do contingente e encaro o imanente.
Ou, por outra, permito-me perlustrar mais de 5 mil anos de história, dos povos
mesopotâmicos em diante. Pelos caminhos da perfectibilidade, a humanidade progrediu
extraordinariamente. Por exemplo, inventou a válvula Hydra. Nem se fale dos avanços
tecnológicos mais recentes, a começar pelo computador, instrumento providencial,
disposto a assumir a nossa própria personalidade ao nos engolir no estilo sucuri, quer
dizer, sem mastigar a presa. A maioria dos usuários do computador já foi jantada, desde
os anciãos até as crianças, o que me alegra sobremaneira.
Penso no futuro, nas prodigiosas consequências disso tudo para o cérebro humano, sem
descurar da decisiva contribuição do celular, apanágio indispensável ao Homo Sapiens,
na acepção correta da expressão, com instrução facilitada desde os primeiros passos na
vida, alocado o aparelho já no berço. Sapiens mesmo, enfim, ora viva. Avanço irreversível,
macro e micro. Deste ponto de vista, sugiro, a quem as possuir, jogar no lixo as
enciclopédias de qualquer origem para valer-se exclusivamente da sabedoria
cosmogônica da Wikipédia.
Aqui me abalo a fazer algumas propostas com o intuito de apressar o progresso, ou seja,
o ritmo da perfectibilidade. O assunto é cultura. Sugestões em ordem esparsa, sem
hierarquizá-las ao sabor da sua importância, ou urgência. A seguinte, de todo modo,
haveria de ser priorizada: convoque-se Paulo Coelho para reescrever a Divina Comédia.
Coelho dispõe da natural capacidade de captar a transcendência, de desvendar o mistério
a pairar entre Céu e Terra, insondável à vã filosofia das mentes comuns. Do túmulo, Dante
Alighieri agradece.
Sinto a necessidade imperiosa de assegurar que a arte contemporânea encontrará a sua
definitiva consagração, destruída finalmente a sardônica e desprezível ironia de
Duchamps. Deixem de encenar Shakespeare, coloquem em seu lugar as novelas da
Globo, uma televisão que glorifica o Brasil e que haveria de ser imitada mundo afora pelos
alienígenas, desde que se disponham a alçar o público aos elevados níveis ideológicos e
culturais do telespectador nativo. Estamos na rota certa, concordo, há, contudo, como
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melhorá-la. Por exemplo, ao transferir Hollywood para as margens da Lagoa Rodrigo de
Freitas.
Sim, é preciso ir em frente, sem arrependimentos, nesta arremetida em busca tanto do
despojamento quanto da síntese. Reduzir a língua falada a cem palavras e tudo que se
diga em duas linhas ao recorrer à escrita. Adjetivos? Bom, mau. Bonito, feio.
Simplifiquem, exijam cada vez menos dos neurônios. Voltem seus pensamentos para
objetivos práticos e imediatistas, a ser claro que a felicidade individual é a meta e o
dinheiro sua garantia.
Passo à contemplação da situação atual, o patamar atingido até o momento na milenar
escalada da perfectibilidade. A lei do mais forte em vigor adequa a humanidade às leis da
natureza. Assistimos, portanto, ao triunfo da Razão, e não me refiro àquela advogada por
um punhado de sonhadores do século XVIII, ditos iluministas, quando o único a merecer
a definição é Thomas Alva Edison, que jamais se arvorou a pensador.
O problema mais sério a afligir a civilização em progresso é a superpopulação do planeta,
mas não há guerra atômica que não possa resolvê-lo.
FONTE: CARTA, Mino. On line: https://www.cartacapital.com.br/revista/882/homo-cada-vez-mais-sapiens.
Acesso 20 mar 2018. (Adaptado)

O texto acima apresenta uma série de argumentos que revelam o progresso humano ao
longo de vários séculos de História. Indique a seguir a alternativa correta que
corresponde a um desses argumentos.

(A)

Redução da língua falada a menos de cem palavras.

(B)

O olhar para o significado transcendente de obras de arte.

(C)

A relação entre gerações de pais e filhos e a consequente conservação de tradições
familiares.

(D)

A possibilidade de interpelação entre o passado e o presente da criação artística.

(E)

A criação de objetos tecnológicos que impactaram de modo decisivo o cotidiano
das pessoas.
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QUESTÃO 7
Leia a canção de Aldir Blanc e João Bosco:
De Frente Pro Crime
Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol
Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém...
O bar mais perto
Depressa lotou
Malandro junto
Com trabalhador
Um homem subiu
Na mesa do bar
E fez discurso
Prá vereador...
Veio o camelô
Vender!
Anel, cordão
Perfume barato
Baiana
Prá fazer
Pastel
E um bom churrasco
De gato
Quatro horas da manhã
Baixou o santo
Na porta bandeira
E a moçada resolveu
Parar, e então...
Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol
Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém...
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Sem pressa foi cada um
Pro seu lado
Pensando numa mulher
Ou no time
Olhei o corpo no chão
E fechei
Minha janela
De frente pro crime...
Veio o camelô
Vender!
Anel, cordão
Perfume barato
Baiana
Prá fazer
Pastel
E um bom churrasco
De gato
Quatro horas da manhã
Baixou o santo
Na porta bandeira
E a moçada resolveu
Parar, e então...(2x)
Tá lá o corpo
Estendido no chão.
FONTE: https://www.letras.mus.br/joao-bosco/46513/. Acesso 20 mar 2018.

Na letra da canção, de Aldir Blanc e João Bosco, pode-se observar a reação de um
conjunto de pessoas ao se deparar com o corpo de alguém morto no chão de um passeio
público. A utilização de termos como “tá”, “prá” e “pro” indica

(A)

a baixa escolaridade da dupla de criadores da canção.

(B)

um recurso que coloca em destaque os momentos mais importantes da percepção
do público em relação ao sujeito morto no chão.

(C)

uma forma de tornar mais breve a expressão do cantor.

(D)

uma estratégia linguística que enfatiza o caráter popular da canção.

(E)

a opção dos criadores em acelerar o ritmo da fala durante a execução da canção.
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QUESTÃO 8
Leia os textos a seguir:
TEXTO 1
Altas emissões de CO2 estão deixando os oceanos ácidos, o que pode extinguir espécies.
A poluição nos oceanos, causada por seres humanos, está deixando as águas ácidas tão
rapidamente que, nas próximas décadas, é possível que sejam recriadas as condições da
época em que os dinossauros ainda viviam. Segundo o diário britânico The Guardian, o
alerta será feito por cientistas da Bristol University, durante um encontro de especialistas
em clima na cidade de Copenhagen, Dinamarca, que começa nesta terça-feira (10/03). A
acidificação dos mares está sendo provocada pela elevada quantidade de gás carbônico
lançada por chaminés e escapamentos, que se dissolvem no oceano. A mudança química
em curso está fazendo uma pressão sem precedentes na vida marinha e pode causar
extinções generalizadas, segundo os especialistas.
Os organismos mais atingidos devem ser aqueles que possuem carapaças formadas por
cálcio, a exemplo das lagostas. Para os estudiosos, a situação no fundo dos oceanos é
ainda mais preocupante. Eles compararam os níveis de acidificação atual com a liberação
pré-histórica de gases do efeito estufa (o que é consenso entre os geologistas de ser a
causa da destruição em massa de espécies de águas profundas na época), e concluíram
que a situação está caminhando para um fim semelhante.
A pesquisa da Bristol University é uma das primeiras a prever as consequências das águas
ácidas baseando-se em eventos passados - e os dados devem ser revelados com mais
detalhes nos próximos dias. De acordo com os cientistas britânicos, se a acidificação no
fundo do mar ultrapassar 0,2 unidade de pH (indicador que aponda a acidez ou a
neutralidade de uma substância), os efeitos danosos não poderão ser evitados. O pH na
superfície da água, onde o gás carbônico é absorvido da atmosfera, caiu 0,1 unidade de
ph desde a revolução industrial, e a ideia é de que não leve muito tempo para que a
acidez alcance as águas profundas. Segundo os especialistas que estarão presentes no
evento desta semana, em Copenhagen, a acidificação já está afetando a vida marinha no
Ártico e na Antártida.
O encontro irá ainda atualizar a publicação de 2007 feita pelo IPCC, o Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Na ocasião, será revelado se as projeções
feitas à época sobre a elevação do nível dos oceanos foram subestimadas e se o aumento
da temperatura global pode ser limitada a 2ºC.
FONTE: http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC16973141641,00.html. Acesso 20 mar 2018.
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TEXTO 2

FONTE: http://cepro-rj.blogspot.com.br/2012/08/quando-o-lixo-deixa-de-ser-problema.html. Acesso 20
mar 2018.

Os dois textos acima (a notícia e o cartaz) possuem em comum um mesmo tema: a
poluição dos oceanos. Entre esses dois textos pode-se afirmar que
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

estabelecem uma relação de oposição, já que tratam do tema a partir de pontos de
vista conflitantes entre si.
são complementares, uma vez que, além de abordarem um mesmo tema, reforçam
ideias sobre o impacto da ação humana sobre o meio ambiente.
são redundantes por tratarem de um único assunto a partir de uma perspectiva
científica baseada em análises de prestigiosos centros de pesquisa voltados à
avaliação dos males causados para o meio ambiente pelo homem contemporâneo.
estabelecem uma relação de discordância, pois, ao passo que o primeiro texto
busca apresentar elementos científicos como fundamentação de seu ponto de
vista, o segundo apenas ilustra a cena de uma praia poluída.
são incompletos, pois não revelam para o leitor alternativas para resolver o
problema da poluição dos oceanos.

UNIFESP – FAP2018

10

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 9
Sabendo-se que sentenças são orações com sujeito (o termo a respeito do qual se declara
algo) e predicado (o que se declara sobre o sujeito), considere os itens relacionados
abaixo:
1. O número é um objeto matemático.
2. Operações numéricas.
3. A matemática é misteriosa.
4. A metade de um número.
5. A matemática é compreensível.
6. Um terço de um número.
É correto afirmar que, na relação dada, são sentenças apenas os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2, 4 e 6
1, 2 e 5
1, 2 e 6
3, 4 e 6
1, 3 e 5

QUESTÃO 10
Uma equipe de vendas possui 15 funcionários. Em um dia de trabalho, efetuaram 45
vendas de um determinado produto. No dia seguinte, houve contratação de novos
funcionários e a equipe aumentou para 25. Quantas vendas desse mesmo produto
esperaríamos obter se a proporção de vendas por funcionário for equivalente a do dia
anterior?
(A) 55
(B) 60
(C) 65
(D) 70
(E) 75

QUESTÃO 11
A diferença entre dois números naturais é 16, e a razão entre eles é 1/3. Portanto a
metade destes números é, respectivamente:
(A) 24 e 8
(B) 12 e 6
(C) 8 e 4
(D) 12 e 4
(E) 16 e 8
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QUESTÃO 12
Uma empresa prepara o relatório com a média salarial e a média da nota de avaliação
dos seus funcionários de forma separada por setor. O resultado do relatório foi elaborado
conforme a tabela abaixo:
Setor
Administrativo Jurídico Contábil Vendas Produção
Número de funcionários
30
15
20
85
150
Média Salarial (R$)
5.000,00
7.600,00 6.300,00 6.300,00 4.600,00
Média da nota de avaliação
7,5
8
6,5
8
6
A média salarial e a média da nota de avaliação dos funcionários da empresa é,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 4.975,00 e 6,50
R$ 5.150,00 e 7,25
R$ 5.150,00 e 6,75
R$ 5.385,00 e 6,85
R$ 6.185,00 e 7,85
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POLÍTICAS PÚBLICAS
QUESTÃO 13
No texto da Constituição da República Federativa do Brasil promulgado em 5 de outubro
de 1988, a Saúde é colocada como direito(s):
(A) Político, assim como o de direito pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos;
(B) Civil, assim como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade;
(C) Social, assim como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva;
(D) Civil, assim como o de direito pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos;
(E) Social, assim como os direitos a educação, a alimentação, o trabalho, dentre outros.

QUESTÃO 14
No Artigo 7º da Lei No. 8080/90, de 19 de setembro de 1990, o trecho “conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” está relacionado
ao princípio do/da:
(A) Universalidade de acesso;
(B) Integralidade de assistência;
(C) Direito à informação;
(D) Descentralização político-administrativa;
(E) Participação da comunidade.

QUESTÃO 15
De acordo com Cadernos de Atenção Básica, n. 39 de 2014, são princípios do Sistema
Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde (RAS):
(A) As linhas de cuidado podem ser produzidas tanto intrasserviços quanto entre
serviços de saúde, sendo que podem partir de uma organização baseada em
conceitos previamente definidos, como as “linhas de cuidado programáticas”, ou
ser construídas a partir de situações concretas e singulares levando em
consideração os itinerários terapêuticos.
(B) As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos hierárquicos de ações e
serviços de saúde, de densidades tecnológicas dura, que, integram por meio de
sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão e buscam garantir a integralidade
do cuidado
(C) As estruturas setorializadas tendem a tratar o cidadão e os problemas de forma
fragmentada, com serviços executados solitariamente, princípios fundamentais da
nova promoção da saúde.
(D) O Núcleo de Apoio a Saúde da Família deve sempre encaminhar sem indicação e
contribuir para os encaminhamentos necessários da Atenção Básica, exercendo sua
principal função, a de reguladora compartilhada com as equipes de Atenção Básica,
para o acesso ao CAPS, ao ambulatório de especialidades, aos centros de
reabilitação.
(E) A ideia de Redes Temáticas surgiram em 2011 com a intenção de substituir aos
poucos as linhas de cuidado e as redes de atenção em geral.
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QUESTÃO 16
Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e
gestores das três esferas de governo.
Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB-2012), estão corretas as assertivas:
I.
II.

III.
IV.

V.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção primária no País, de
acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) fazem parte da atenção básica e
são serviços com unidades físicas independentes ou especiais, livres de acesso para
atendimento individual ou coletivo regulados pelo próprio NASF.
Ao enfermeiro compete planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos
Agentes Comunitários de Saúde em conjunto com os outros membros da equipe.
Os Agentes comunitários de saúde (ACS) devem desenvolver atividades de
promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde,
por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos
domicílios e na comunidade.
As equipes dos Consultórios na Rua tem o objetivo de ampliar o acesso desses
usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais oportuna atenção integral à
saúde.
I, II e IV
I, III, IV e V
I, II e V
Apenas IV está correta
I, II, III, IV e V

QUESTÃO 17
São formas de organizações que contribuem para o controle social no setor da Saúde:
I.
II.
III.
IV.
V.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conferências Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde
Conselhos de Saúde
Ouvidorias
Movimentos sociais
Organizações não-governamentais
Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.
Somente as alternativas I, II e V estão corretas.
Somente as alternativas I, II, IV e V estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 18
Com o aparecimento do Welfare State e a conquista dos direitos sociais pelo cidadão, o
Estado passa a ser a instituição que além de representar a sociedade, assegura o acesso
a esses direitos. Entretanto, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 95 publicada
em 2016, institui-se um novo regime fiscal que congela os gastos públicos, nesse cenário
a saúde, considerado um direito humano básico e fundamental, sofre duramente um
ataque, trazendo graves consequências a todos os cidadãos. Como pode-se perceber a
relação entre Estado, Governo e Políticas Públicas tem sido complexa. Alguns
pesquisadores defendem que a melhor gestão pública pode ser realizada ao se colocar
em prática o ciclo das políticas públicas aliado ao controle social. Atualmente, o modelo
de análise de ciclo das políticas públicas mais utilizado apresenta como princípio uma
lógica de resolução de problemas. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente
o estágio do ciclo político à sua etapa processual.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A primeira etapa do ciclo é a montagem da agenda, construída a partir do
monitoramento dos resultados da política.
A formulação da política é etapa que se refere ao reconhecimento do problema
pelo governo.
A tomada de decisão é a etapa do ciclo de políticas públicas em que o governo
adota, ou não, uma solução.
A implementação da política se refere ao modo como as propostas são formuladas.
A avaliação da política se refere ao modo pelo qual o governo dá curso efetivo a
política.

QUESTÃO 19
Maria de Fátima é gestora de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em uma região de
grande vulnerabilidade social. Para atingir os objetivos de promoção da saúde, prevenção
de doenças e melhoria do bem-estar ela tem estimulado os usuários da unidade a
participarem do conselho gestor e ações de saúde. Além disso, estimula a participação
social em outros setores importantes para as pessoas que vivem naquele território, como
cultura e educação. Assim, Maria de Fátima está contribuindo com os valores da Política
Nacional de Promoção da Saúde, que busca:
(A) Estimular a pesquisa, a produção e a difusão de experiências, conhecimentos e
evidências que apoiem a tomada de decisão.
(B) Apoiar a formação e a educação permanente em promoção da saúde para ampliar
o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos trabalhadores de saúde.
(C) Identificar as diferenças nas condições e nas oportunidades de vida, buscando
alocar recursos e esforços para a redução das desigualdades injustas e evitáveis,
por meio do diálogo entre os saberes técnicos e populares.
(D) Adotar como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o
empoderamento, a intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a
integralidade e a territorialidade.
(E) Considerar os espaços urbano e rural e identificar oportunidades de
operacionalização na lógica da promoção da saúde para ações e atividades
desenvolvidas nos distintos locais.
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QUESTÃO 20
A Política Nacional de Promoção da Saúde do Brasil, prevê temas transversais para a
formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de estratégias em
consonância com os princípios e valores do Sistema Único de Saúde. Dentre esses temas
destaca-se a Promoção da cultura da paz e dos direitos humanos, que busca:
(A)

Promover, articular e mobilizar ações que estimulem a convivência, a solidariedade,
o respeito à vida e o fortalecimento de vínculos. Desenvolver tecnologias sociais
que favoreçam a mediação de conflitos, o respeito às diversidades e diferenças de
gênero, de orientação sexual e identidade de gênero entre gerações, étnico-raciais,
culturais, territoriais, de classe social e em relação às pessoas com deficiências e
necessidades especiais, garantindo os direitos humanos e as liberdades
fundamentais.

(B)

Avançar na promoção de ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais,
culturais e sociais, fundamentadas em informação qualificada e em planejamento
integrado, para que garantam o trânsito seguro, a redução de morbimortalidade e
a paz no trânsito.

(C)

Articular e mobilizar ações para redução do consumo abusivo de álcool e outras
drogas, com a corresponsabilização e autonomia da população, incluindo ações
educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais.

(D)

Promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas corporais e atividades
físicas, incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando
a cultura local e incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, entre outras
práticas.

(E)

Mobilizar, sensibilizar e promover capacitações para gestores, trabalhadores da
Saúde e de outros setores para o desenvolvimento de ações de educação em
promoção da saúde e incluí-las nos espaços de educação permanente.
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FONOAUDIOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Na reabilitação do paciente laringectomizado total é possível oferecer três métodos de
comunicação disponíveis na literatura, a saber:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Voz esofágica, voz faringoesofágica e laringe eletrônica
Voz esofágica, voz traqueoesofágica e laringe eletrônica
Comunicação alternativa, laringe eletrônica e libras
Voz esofágica, laringe eletrônica e leitura labial
Voz traqueoesofágica, voz esofágica e libras

QUESTÃO 22
Ao falarmos para uma audiência maior, precisamos aumentar o volume de intensidade
da voz. Maria Júlia, de 27 anos, dá aula há 8 anos e tem a seguinte queixa: “Não consigo
falar alto. Canso muito e ninguém me escuta direito”.
Dentre as alternativas abaixo, qual pode explicar, do ponto de vista fisiológico, o motivo
desta queixa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Possivelmente há escape de ar e dificuldade em manter uma boa resistência glótica
durante a fonação
Ela deve ter um problema auditivo para não conseguir se escutar direito durante as
aulas
O ruído da sala de aula atrapalha o monitoramento da voz e causa fadiga vocal
A pressão subglótica muito variável costuma ser a principal responsável por estes
quadros de fadiga vocal
A presença de lesão de massa como pólipos costuma justificar estes quadros em
mulheres

QUESTÃO 23
Os valores esperados de normalidade dos tempos máximos fonatórios de vogais e da
relação s/z para mulheres adultas devem ser, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Vogais e relação s/z dependem da estatura da paciente.
Vogais = 10 seg e relação s/z = 2,0
Vogais = dependem da idade da paciente e relação s/z ao redor de 1,6
Não há valores de normalidade previamente estabelecidos nestes casos
Vogais = 14 seg e relação s/z = entre 0,8 e 1,2
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QUESTÃO 24
Na abordagem de reabilitação vocal em casos de coaptação glótica incompleta por
paralisia unilateral de prega vocal podemos utilizar como técnica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Exercícios sonoros
Exercícios vibratórios
Exercícios de empuxe
Não adianta fazer terapia nestes casos
Aconselhamento e técnicas de relaxamento

QUESTÃO 25
Duas lesões de pregas vocais apresentam causas distintas, sendo uma reabsorvida com
terapia e a outra necessita de cirurgia. Estas duas lesões são facilmente confundidas uma
com a outra. Estamos nos referindo a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paralisia e nódulo de prega vocal.
Nódulo e cisto de prega vocal.
Edema de Reinke e fenda glótica.
Pólipo e paresia de prega vocal.
Espessamento de mucosa e quadros neurológicos.

QUESTÃO 26
A Fonoaudiologia atua na reabilitação de disfonias organofuncionais, orgânicas e
funcionais de maneira diferenciada, dependendo do diagnóstico médico do caso. Em
relação à abordagem de reabilitação vocal na área das disfonias, podemos afirmar que:
(A)

Conhecemos melhor os efeitos dos exercícios que utilizamos em voz em função da
melhoria da semiologia laríngea e da utilização de métodos de avaliação e
acompanhamento de evolução terapêutica, como o uso de laboratório de voz e
provas objetivas de medidas fonatórias.

(B)

Ainda utilizamos abordagem empírica, pois não temos informação dos dados
laríngeos.

(C)

A utilização de técnicas de relaxamento e de respiração continua sendo
fundamental em todos os casos de reabilitação vocal.

(D)

Podemos atender pacientes sem exame médico, desde que tenhamos como gravar
as vozes com qualidade e utilizar o laboratório de voz.

(E)

Os casos que não evoluírem bem em dois meses devem ser suspensos, pois
esperamos respostas rápidas.
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QUESTÃO 27
As deficiências auditivas são classificadas de acordo com o grau de severidade, o tipo e a
configuração audiométrica. A classificação quanto ao tipo de perda auditiva leva em
consideração a comparação entre os limiares audiométricos de via aérea e via óssea.
Segundo Silman e Silverman (1998), perda auditiva condutiva é a que ocorre:
(A)

Se o limiar de via óssea estiver dentro da normalidade e o de via aérea abaixo da
normalidade, sem gap aéreo-ósseo

(B)

Se o limiar de via óssea e o de via aérea estiverem abaixo da normalidade,
apresentando gap aéreo-ósseo maior que 15dB

(C)

Se o limiar de via óssea estiver no seu limite de normalidade (até 15dB) e o de via
aérea estiver abaixo de seu limite de normalidade (20 ou 25dB), indicando
alterações de orelha média e/ou externa

(D)

Se o limiar de via óssea estiver abaixo da normalidade e o de via aérea estiver
dentro da normalidade, apresentando gap aéreo-ósseo menor que 15dB

(E)

Se os limiares de via óssea e via aérea estiverem abaixo da normalidade, mas com
gap aéreo-ósseo igual a 5dB

QUESTÃO 28
Na avaliação audiológica básica, é possível obtermos a chamada “curva sombra”,
interferindo nos limiares auditivos e nos resultados do exame. Quando essa curva ocorre
e como evitá-la?
(A)

Ocorre quando a orelha não testada responde para o som apresentado na orelha
testada, resultante do fenômeno de audição cruzada. A forma de evitá-la é através
da utilização do mascaramento adequado na orelha não testada.

(B)

Ocorre quando o mascaramento contralateral é muito intenso, causando fadiga
coclear, resultante do fenômeno do zumbido. A forma de evitá-la é através da
utilização do mascaramento tipo White Noise.

(C)

Ocorre apenas em casos de perdas auditivas neuro-sensoriais bilaterais de graus
severo e profundo, ou nos casos de perdas retrococleares. A forma de evitá-la é
através da utilização do mascaramento tipo Narrow Band.

(D)

Ocorre apenas em casos de perdas auditivas mistas bilaterais de graus moderado e
severo, resultante da audição cruzada. A forma de evitá-la é através da utilização
do mascaramento tipo White Noise.

(E)

Ocorre apenas em indivíduos com audição normal. Não há como evitar sua
ocorrência.
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QUESTÃO 29
Ao invés de nomear ZEBRA, na prova de Vocabulário, o garoto V., 5 anos, disse CAVALO.
Observamos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Modificação de categoria gramatical
Substituição por co-hipônimo
Substituição por hiperônimo
Substituição por designação de função
Substituição por atributo de co-hipônimo

QUESTÃO 30
Em vez de dizer:

SAPATO e JOGA , N., 5 anos, disse:
CAPATO e DOGA.

Podemos dizer que N. apresenta o seguinte processo de simplificação fonológica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Oclusivização ou plosivação de fricativas
Anteriorização ou frontalização de velares
Posteriorização para palatal
Dificuldade em produzir líquidas
Dessonorização ou ensurdecimento

QUESTÃO 31
Menina de 14 anos apresentou resultados inadequados nos seguintes testes auditivos:
teste de reconhecimento de padrão tonal e melódico de duração e de frequência. Os
demais testes que avaliam o processamento auditivo se mostraram adequados à faixa
etária. Qual o mecanismo fisiológico inadequado e qual inabilidade?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PROCESSAMENTO TEMPORAL – ORDENAÇÃO TEMPORAL
ATENÇÃO SELETIVA - FIGURA FUNDO
ATENÇÃO SELETIVA - FECHAMENTO
INTERAÇÃO BINAURAL – LOCALIZAÇÃO
PROCESSAMENTO TEMPORAL – RESOLUÇÃO

QUESTÃO 32
Assinale uma ou mais afirmações que demonstrem o conceito de processamento
auditivo:
I. LOCALIZAÇÃO, LATERALIZAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA
II. RECONHECIMENTO DE UM PADRÃO AUDITIVO E DE ASPECTOS TEMPORAIS DA
AUDIÇÃO
III. DESEMPENHO EM FALA COMPETITIVA E DISTORCIDA
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III estão corretas
I e III estão corretas
I, II e III estão corretas
Somente I está correta
Somente II está correta
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QUESTÃO 33
Um adulto de 35 anos, homem, apresenta queixa de dificuldade em se manter no
emprego. Refere que desde a adolescência apresentava problemas na escola, com
dificuldade de leitura. Os processos neurais avaliados e que se mostraram alterados
foram atenção seletiva/separação e atenção seletiva/integração binaural. Assinale a
alternativa que representa os testes auditivos realizados que permitiram tal
interpretação.
(A)

Teste SSI - identificação de sentenças sintéticas e teste SSW – teste dicótico de
dissílabos alternados

(B)

RGDT - teste de detecção de intervalos aleatórios e IPRF - índice percentual de
reconhecimento de fala

(C)

Teste dicótico de dígitos e teste de localização sonora

(D)

Teste de memória sequencial verbal e não verbal

(E)

Teste dicótico de dígitos e teste de fusão binaural

QUESTÃO 34
Nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, a oferta da dieta por via oral é um dos prérequisitos para a alta, conforme proposto pela American Academy of Pediatrics.
Considerando os métodos de aleitamento, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)

O aleitamento pode ser misto, quando associados os métodos artificial e natural.

(B)

Nas pausas, os movimentos de sucção são interrompidos e o bico ou mamilo
permanece dentro da cavidade oral.

(C)

Dentre as vantagens do aleitamento natural, a composição do leite materno
suplementa o sistema imunológico do bebê, sendo um fator decisivo no controle
de doenças e da mortalidade infantil.

(D)

Os estímulos extra e intra orais provenientes de aleitamento natural e artificial,
como o formato do bico e a quantidade de leite escoado, fornecem praticamente
as mesmas informações sensoriais ao lactente e, portanto, resultam nas mesmas
respostas motoras.

(E)

Inabilidades do sistema miofuncional do bebê são consideradas fatores
preponderantes para a introdução da mamadeira.
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QUESTÃO 35
A função de alimentação é altamente prioritária em bebês, pois a ausência de nutrientes
pode acarretar em consequências graves e irrecuperáveis em seu desenvolvimento. Em
relação à deglutição de neonatos, podemos afirmar:

(A)

Em um bebê recém-nascido prematuro, com 35 semanas de gestação, ainda não é
esperado que coordene a sucção com a deglutição.

(B)

As sucking pads fornecem estabilidade aos lábios, facilitando a fase de expressão.

(C)

Dificilmente eles apresentam disfagia esofágica, pois nessa fase o movimento
peristáltico é considerado veloz e o esfíncter esofágico superior encontra-se
hipertônico.

(D)

No período intra-útero, a deglutição do feto é considerada como um fator
regulador da quantidade de líquido amniótico.

(E)

Até os 3 primeiros meses de vida, um padrão irregular no ritmo de sucção não pode
ser indicador de disfunção cerebral ou anomalia, pois ainda há imaturidade dos
reflexos orais e o padrão de sucção e pausas é único em cada bebê.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que NÃO representa uma possível causa de deglutição atípica.

(A)

Aleitamento em mamadeira com bico inadequado.

(B)

Hábitos orais deletérios.

(C)

Introdução precoce de líquidos no copo de transição.

(D)

Respiração oral.

(E)

Manutenção da dieta pastosa por período prolongado.
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QUESTÃO 37
Na avaliação estrutural e funcional da deglutição à beira leito, de um paciente do sexo
masculino, 68 anos, internado na Unidade de Neurologia Clínica, observou-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fala com imprecisão articulatória, redução de loudness e sem entonações
Tremor lingual no repouso
Movimentos lentificados e redução de mobilidade de estrututras
fonoarticulatórias
Sialorréia, com escape extra oral de saliva
Tempo de trânsito oral aumentado e dificuldade na formação de um bolo coeso
Movimentos ântero-posteriores repetitivos de língua durante a propulsão do bolo
Limitação dos movimentos de mandíbula durante a mastigação
Atraso de 5 a 7 segundos para iniciar a fase faríngea
Excursão laríngea reduzida
Sinais clínicos de penetração e/ou aspiração laringotraqueal de líquido fino
Reflexo de tosse fraco.

Considerando este quadro de disfagia neurogênica a partir das manifestações acima
descritas, provavelmente trata-se de uma doença com característica clínica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hipocinética: decorrente de lesão do sistema extrapiramidal.
Hipercinética: decorrente de lesão do sistema extrapiramidal
Espástica: decorrente de lesão do neurônio motor superior.
Hipocinética: decorrente de lesão do neurônio motor superior.
Espástica: decorrente de lesão do sistema extrapiramidal.

QUESTÃO 38
Com a finalidade de nutrir e hidratar o indivíduo protegendo as vias aéreas, a deglutição
é um processo complexo que exige controle motor fino, envolvendo a participação do
córtex cerebral, tronco e nervos encefálicos. Considerando a fase oral da deglutição,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prejuízos na percepção dos alimentos podem ser atribuídos a glândulas salivares e
dentes.
Pacientes com vedamento labial ineficiente tendem a compensar a pressão intra
oral com movimentos pósteroanteriores de língua.
A função de mobilidade de língua deve-se ao XII par craniano.
A captação oral do alimento varia de acordo com o tipo de alimento e o utensílio
utilizado.
O músculo pterigóideo lateral é responsável por protrair, abaixar e lateralizar a
mandíbula durante a mastigação.
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QUESTÃO 39
Paciente de 14 anos com respiração bucal, mordida aberta lateral e sigmatismo lateral,
inicialmente deve ser encaminhado para:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Avaliação e conduta ortodôntica e otorrinolaringológica
Avaliação miofuncional orofacial e otorrinolaringológica
Avaliação otorrinolaringológica
Tratamento ortodôntico
Tratamento miofuncional orofacial

QUESTÃO 40
Paciente do sexo masculino, 12 anos de idade, comparece ao ambulatório de motricidade
orofacial com a seguinte queixa:
“O dentista falou que eu preciso fazer fono porque minha língua está atrapalhando o
tratamento ortodôntico”. Durante a avaliação miofuncional orofacial apresentou as
seguintes alterações: respiração bucal, deglutição atípica, mastigação alterada,
maloclusão dentária com mordida aberta anterior com 7 mm e alterações na fala,
caracterizada por omissões do fonema /r/ em encontros consonantais e troca do fonema
/f/ por /v/. Pergunta: A mioterapia, neste momento, é indicada para reabilitar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A deglutição e a mastigação
A respiração, a mastigação e a deglutição
Apenas a fala
A respiração, a mastigação, a deglutição e a fala
A respiração e a fala

QUESTÃO 41
Adulto acometido por paralisia facial periférica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A lesão é do lado ipsilateral à manifestação aparente na face
A lesão é do lado contralateral à manifestação aparente na face
A lesão contralateral manifesta alteração em um domínio da face
A lesão ipsilateral manifesta alteração na parte inferior da face
A lesão cerebelar ocasiona esta manifestação

QUESTÃO 42
M.A.S., sexo masculino, tem 5 anos de idade e nasceu com fissura do tipo transforame
completa bilateral. Quais as estruturas envolvidas que estão alteradas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

lábio superior direito e esquerdo, arcada alveolar superior direita e esquerda,
palato duro e palato mole
lábio inferior direito e esquerdo, arcada alveolar inferior direita e esquerda, palato
duro e palato mole
lábio superior direito e esquerdo, arcada alveolar superior direita e esquerda e
palato mole
lábio superior direito e esquerdo, arcada alveolar superior direita e esquerda e
palato duro
lábio inferior direito e esquerdo, arcada alveolar inferior direita e esquerda e palato
duro
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QUESTÃO 43
A contração muscular prolongada e consequente aumento de tônus muscular ocorre
quando a técnica terapêutica utilizada é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estímulo quente
Estímulos morno e quente
Estímulos morno, quente e frio
Estímulo frio
Estímulo generalizado

QUESTÃO 44
A mioterapia orofacial é uma especialidade da fonoaudiologia que avalia, diagnostica,
trata e previne alterações do sistema estomatognático. Entretanto, dependendo do
diagnóstico miofuncional orofacial o tratamento é contraindicado quando o paciente
apresenta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Graves protrusões anteriores e mordidas abertas
Disfunção têmporo mandibular
Tensão muscular por hiperatividade
Alteração grave das estruturas fonoarticulatórias
Sigmatismo ântero - lateral

QUESTÃO 45
Segundo a tríade de Graber, a gravidade da mal oclusão decorrente de hábito vicioso
ocorre segundo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Intensidade, duração e tempo do hábito
Intensidade, frequência e dinâmica do hábito
Intensidade, duração e frequência do hábito
Duração, frequência e força do hábito
Duração, frequência e velocidade do hábito

QUESTÃO 46
As atividades neuromusculares envolvidas na mastigação dependem do:
(A)

Desenvolvimento do complexo craniofacial, sistema nervoso central e da oclusão
dentária.

(B)

Desenvolvimento do complexo craniofacial, sistema nervoso central e sistema
estomatognático.

(C)

Desenvolvimento do complexo craniofacial, sistema estomatognático e sistema
vascular.

(D)

Sistema nervoso central, oclusão dentária e sistema estomatognático.

(E)

Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema estomatognático.
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QUESTÃO 47
Neonato com presença de emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente
(EOAT) e ausência de ondas no Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE)
tem como hipótese diagnóstica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Perda condutiva
Audição normal
Perda auditiva coclear de grau moderado
Espectro da Neuropatia Auditiva
Função coclear normal e alteração de tronco encefálico baixo

QUESTÃO 48
A triagem auditiva neonatal deve ser realizada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas nos recém-nascidos de UTI, com PEATE.
Em todos os recém-nascidos, com emissões otoacústicas e/ou PEATE.
Apenas nos neonatos de risco, com EOAT e PEATE.
Em todos os neonatos, com PEATE.
Nos neonatos de risco, com EOAT.

QUESTÃO 49
Neonato com idade gestacional de 32 semanas. Permaneceu em UTI por mais de 5 dias
e 25 dias em ventilação mecânica. Apresentou meningite viral.
EOAT (Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes)
1000 2000 3000 4000 Reprodutibilidade Estabilidade
OD
11 12 13 24
92
99
OE
12 21 25 23
97
98
Reflexo Cócleo-Palpebral (RCP) ausente
Timpanometria com curva tipo A e reflexos estapedianos ausentes. Tais resultados
sugerem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Suspeita de perda condutiva. Complementar com PEATE VA e VO.
Suspeita de perda auditiva coclear. Complementar com PEATE protocolo limiar.
Emissões presentes. Função coclear normal. Conduta: Alta.
Suspeita de perda auditiva de grau profundo bilateral. Encaminhar para implante
coclear.
Emissões presentes. Suspeita de alteração retrococlear. Complementar com PEATE
protocolo neurológico.

UNIFESP – FAP2018

26

QUESTÃO 50
Neonato com idade gestacional de 39 semanas, sem riscos, apresentou EOAT:
1000 2000 3000 4000 Repro Est
OD
1
2
2
4
32
99
OE
1
1
3
3 47
98
Reflexo Cócleo-Palpebral (RCP) ausente
Timpanometria com curva tipo A e reflexos estapedianos ausentes. Tais resultados
sugerem:
(A)

Emissões ausentes. Suspeita de perda. Complementar com PEATE pesquisa de
limiar com tone burst.

(B)

Suspeita de perda auditiva retrococlear. Complementar com PEATE protocolo
limiar eletrofisiológico.

(C)

Emissões presentes. Função coclear normal.

(D)

Suspeita de perda auditiva de grau profundo bilateral. Encaminhar para implante
coclear.

(E)

Emissões presentes. Complementar com PEATE protocolo neurológico.

QUESTÃO 51
Em relação aos Traumatismos Cranioencefálicos (TCEs) abertos é possível afirmar:
(A)

São quadros que cursam normalmente com alterações cognitivas.

(B)

São quadros que normalmente cursam com afasias graves e, portanto, podem
apresentar prognóstico mais limitado na reabilitação.

(C)

Não há diferenças entre TCEs abertos ou fechados em relação às alterações
linguístico-cognitivas. A diferença se faz pelo tempo do coma.

(D)

Não há diferença entre TCEs abertos e fechados em relação à expectativa de
transtornos de fala e/ou de linguagem.

(E)

Os TCE(s) abertos em geral não cursam com alterações que demandem
atendimento fonoaudiológico.
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QUESTÃO 52
Paciente destro, afásico, com inércia para a comunicação, apresentando entre as suas
manifestações redução de fala, parafasias fonéticas, anomias e repetição preservada. A
maior possibilidade diagnóstica é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Afasia de Broca
Afasia Transcortical Motora
Afasia Global
Afasia Anômica
Apraxia de Fala

QUESTÃO 53
Paciente idoso, apresentando alterações de linguagem com manifestações como
agramatismo, anomias e parafasias fonológicas, com exame de imagem mostrando
atrofia cortical compatível com a idade e que, após 2 anos do início dos sintomas, começa
a apresentar outras manifestações cognitivas. Neste caso, o mais provável é que
estejamos diante de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Demência na Doença de Alzheimer
Doença por Corpúculos de Lewy
Afasia
Doença de Parkinson
Afasia Progressiva Primária (APP)

QUESTÃO 54
A característica mais evidente de uma apraxia de fala é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presença de chuá intrusivo
Metatese
Perseveração
Substituição distorcida
Antecipação
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QUESTÃO 55
Paciente pós Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico foi submetido à craniectomia.
Evoluiu com intubação orotraqueal prolongada (IOT) e necessidade de traqueostomia. Já
na enfermaria o paciente encontra-se com traqueostomia plástica, cuff insuflado, em
nebulização com oxigênio e com saída de grande quantidade de secreção com
característica salivar pela cânula. Qual a alternativa que melhor representa a conduta
fonoaudiológica para este caso?
(A)

Deixar o cuff desinsuflado e liberar dieta por via oral, uma vez que o cuff
desinsuflado irá reduzir a quantidade de secreção.

(B)

Solicitar a troca de cânula plástica com cuff para outra metálica sem cuff, já que a
saída de secreção com aspecto salivar não representa broncoaspiração de saliva.

(C)

Realizar aspiração traqueal, iniciar terapia indireta com estímulos tátil térmico ou
tátil térmico gustativo, buscando melhora da sensibilidade e do aumento da
frequência da deglutição de saliva.

(D)

Iniciar a terapia indireta, com oferta de alimentos líquidos e sólidos na presença do
cuff insuflado.

(E)

Iniciar a terapia direta, com exercícios para melhora da força e mobilidade de lábios
e língua e deixar o cuff desinsuflado.

QUESTÃO 56
Qual a alternativa correta sobre a manobra de flexão de pescoço?
(A)

É uma manobra de limpeza que visa reduzir as estases na cavidade oral após a
deglutição.

(B)

É uma manobra de proteção de vias aéreas que permite aumentar o tempo de
fechamento glótico durante a deglutição.

(C)

É uma manobra postural que aumenta o espaço valecular, aumenta o contato de
base de língua com a parede posterior de faringe e reduz a entrada do vestíbulo
laríngeo.

(D)

É uma manobra de proteção de vias aéreas que aumenta o tempo de abertura do
músculo cricofaríngeo.

(E)

É uma manobra postural que melhora o fechamento do esfíncter velofaríngeo e
reduz o regurgitamento nasal do alimento.
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QUESTÃO 57
A laringectomia horizontal supraglótica consiste na retirada de osso hioide, epiglote,
espaço pré-epiglótico, membrana tireóidea e pregas vestibulares. Qual a alternativa que
melhor representa os achados fonoaudiológicos após a avaliação?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deglutição normal para todas as consistências e qualidade vocal normal.
Presença de penetração supraglótica/aspiração laringotraqueal que pode ocorrer
antes, durante e/ou após a degltuição, principalmente para a consistência líquida.
Qualidade vocal astênica e fase preparatória prejudicada.
Deglutição normal para a consistência líquida e disfonia caracterizada por
soprosidade.
Redução do controle motor oral, tempo de trânsito oral reduzido e qualidade vocal
instável.

QUESTÃO 58
Não é função do nervo Vago – X par craniano:
(A) Mobilidade do palato mole
(B) Mobilidade faríngea
(C) Sensibilidade do terço posterior da língua
(D) Sensibilidade laríngea
(E) Mobilidade músculo cricofaríngeo
QUESTÃO 59
A Válvula de Fala é um artefato utilizado por pacientes traqueostomizados, que auxilia na
produção da voz. Trata-se de uma peça plástica ou acrílica, com uma membrana de
silicone na sua porção anterior, que permite a passagem unidirecional de ar. É correto
afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Além de permitir que o paciente retome a comunicação oral, a válvula de fala
auxilia na deglutição e no manejo das secreções.
A válvula de fala não pode ser utilizada em pacientes dependentes de ventilação
mecânica.
Por causa de seu formato, a válvula de fala pode ser utilizada somente com cânulas
metálicas.
Para proteção do paciente, deve-se manter o cuff inflado enquanto a válvula de fala
estiver acoplada à cânula de traqueostomia.
A válvula de fala é indicada para pacientes submetidos à laringectomia total, pois
auxilia na produção da voz esofágica.

QUESTÃO 60
Durante a reabilitação de pacientes disfágicos, o paciente pode realizar manobras que
auxiliem na deglutição, deixando-a mais fácil e segura. São respectivamente manobras
posturais, de proteção e de limpeza:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Inclinação cervical, deglutição supraglótica e deglutições múltiplas.
Rotação cervical, deglutição supraglótica e manobra de Mendelsohn.
Deglutição com esforço, manobra de Mendelsohn e deglutições múltiplas.
Flexão de pescoço, escarro e tosse.
Extensão cervical, manobra de Mendelsohn e deglutição supraglótica.
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