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1.  O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços 
de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e 
atua em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo. O SUS, 
porém, não é uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de 
cidadania, mas insere-se no contexto das políticas sociais. Assinale a alternativa abaixo 
que melhor represente a interface do SUS com as demais Políticas Sociais. 
 
(A) Abrange, além da Saúde, a Educação, a Previdência e a Assistência Social. 
(B) Abrange, além da Saúde, o fundo de garantia e licença maternidade. 
(C) Abrange, hospitais primários, AMA, UBS e CAPS. 
(D) Abrange, além da previdência, planos de capitalização e direitos. 
(E) Abrange, os direitos e deveres da população no âmbito social. 

 
2.  No ano de 2006 os gestores estaduais, em conjunto com o Ministério da Saúde, 
estabeleceram o Pacto pela Saúde. As três dimensões do Pacto pela Saúde são: 
(A) Pacto pelo Parto Humanizado, Pacto pela Vida e Pacto pela Previdência. 
(B) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão. 
(C) Pacto pelo Humaniza SUS, Pacto pela Comunidade e Pacto pelo Ministério Público. 
(D) Pacto em Defesa dos Excluídos, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto 

pela Vida. 
(E) Pacto em Defesa das Crianças, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto pela 

Vida. 

 
3.  A instituição do Pacto pela Vida representa mudanças fundamentais na reforma 
incremental do SUS. O Pacto pela Vida de 2006 definiu seis prioridades. Quais são elas? 
(A) Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da 

mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às 
doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. 

(B) Saúde do idoso, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(C) Saúde do idoso, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda curativa da saúde e  do AMA. 

(D) Saúde da criança, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(E) Saúde da criança, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda reabilitadora da saúde e  do 
AMA. 
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4.  Quais as estratégias que constituem a regionalização no Sistema Único de Saúde? 
(A) O direito aos cuidados paliativos, aperfeiçoar as desigualdades sociais e territoriais, 

promover a centralização, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(B) O direito aos cuidados paliativos, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, 
promover a desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(C) O direito à saúde, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, promover a 
desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e potencializar o 
processo de hierarquização. 

(D) O direito da família, otimizar as entregas de medicações, promover a 
desintegralidade,  equidade e centralização da política local,  aperfeiçoar os recursos 
locais e potencializar o processo de hierarquização. 

(E) O direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e 
a integralidade da atenção, racionalizar os gastos e potencializar o processo de 
descentralização. 

 
5.  Segundo a CARTA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE, Portaria MS nº 675, 
de 30 de março de 2006, o 1° Princípio diz: Todo cidadão tem direito a ser atendido com 
ordem e organização. Assinale a alternativa que reflete ações baseadas no 1º principio da 
referida portaria. 
 
(A) Seus parentes também têm o direito de receber informações sobre seu estado. 
(B) Deve haver uma fila organizada por senhas com prioridade de idade e sexo. 
(C) Quem estiver em estado grave e/ou maior sofrimento precisa ser atendido primeiro 
(D) Todos tem direito a um atendimento sem preconceito de raça, cor, idade e sem 

barulho. 
(E) Quem está cuidando de você deve respeitar seu corpo, sua intimidade, sua cultura, 

sua religião e deve organizar os atendimentos por crachás. 

 
6.  De acordo com a OMS (2002) “Cuidado Paliativo é a abordagem que promove a 
qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a 
continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento...”. Dentro dessa 
perspectiva é correto afirmar que: 
(A) Os cuidados paliativos se resumem apenas aos cuidados dispensados à fase final 

da vida, quando “não há mais nada a fazer”. 
(B) Uma vez que o paciente está “fora de possibilidades terapêuticas” não há a 

necessidade de suporte de uma equipe competente e de conhecimento científico. 
(C) Deve-se retardar ao máximo a abordagem paliativa, pois indica que não há mais 

medicamentos, procedimentos e abordagens indicados para o doente. 
(D) O cuidado paliativo requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável 

da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. 
(E) Cuidados paliativos são indicados para pacientes que não se adaptam às mudanças 

de vida impostas pela doença ou para famílias que tem dificuldades no 
enfrentamento desta condição de ameaça à vida. 
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7. Qual das alternativas abaixo contém as diretrizes para a atenção integral e humanizada 
ao recém nascido grave ou potencialmente grave segundo os princípios do SUS? 
(A) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, atenção humanizada, estímulo 

psicomotor com a participação dos familiares e protagonismo da mãe e do pai nos 
cuidados ao recém nascido. 

(B) Promoção de independência funcional, orientação quanto ao aleitamento materno, 
atenção humanizada e estímulo neuropsicomotor com a participação dos familiares. 

(C) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, trabalho multiprofissional, 
atenção humanizada e estímulo psicomotor com a participação dos familiares. 

(D) Promoção da equidade, integralidade da assistência, atenção humanizada; e 
estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém 
nascido. 

(E) Promoção de transparência quanto ao serviço público, programa da saúde da família 
e aleitamento materno, integralidade da assistência e atenção humanizada. 

 
8.  A Política de Humanização se constrói a partir de Princípios, Métodos, Diretrizes e 
Dispositivos. Como foco de intervenção a PNH engloba duas vertentes: o trabalhador e o 
usuário da saúde. Dessa maneira, as metas de implementação de ações devem ter como 
base as diretrizes da Política que podem ser apontadas, basicamente, como: 
(A) Classificação de Risco, Ambiente Acolhedor, Clínica Hegemônica, Cogestão, Direito 

a Acompanhante com refeição e Visita Aberta. 
(B) Acolhimento, Direito à Acompanhante, Valorização do Trabalho, Clínica Ampliada, 

Ambiência, Visita Aberta e Cogestão. 
(C) Ouvidoria, Valorização do Trabalhador da Saúde, Equipe Multiprofissional, Clínica 

Ampliada, Colegiado Gestor, Acolhimento e Refeição para acompanhante. 
(D) Ambiência, Equipe Posso Ajudar?, Ouvidoria, Acolhimento e Classificação de Risco, 

Grupos de Cogestão, Direito à Acompanhante para incapaz e Clínica Ampliada. 
(E) Direito à Acompanhante, Grupo de Trabalho de Humanização, Clínica Hegemônica, 

Cogestão, Acolhimento, Ambiência e Equipe Interdisciplinar. 

 
9. Os cuidados paliativos baseiam-se em conhecimento científico inerente às várias 
especialidades e possibilidades de intervenção clínica e terapêutica. O trabalho de uma 
equipe de cuidados paliativos é regido pelos princípios de: 

I. Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural. 
II. Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente 

quanto possível, até a sua morte. 
III. Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família e entes queridos a sentirem-

se amparados durante todo o processo da doença. 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a alternativa II está correta. 
(B) A alternativa II e III estão corretas. 
(C) Todas as alternativas estão erradas. 
(D) Apenas a alternativa III está correta. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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10.   É um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os realizou e 
também à unidade de saúde onde foram realizados: 
 
(A) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
(B) Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 
(C) Cartão Nacional de Saúde. 
(D) Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
(E) Sistema de Informações Ambulatoriais. 

 
Todas as questões de Língua Portuguesa abaixo foram elaboradas a partir do texto O que 
devemos aos jovens, da escritora brasileira Lya Luft e publicado na revista VEJA, Edição 
2143 / 16 de dezembro de 2009. 
(Disponível em http://veja.abril.com.br/161209/devemos-jovens-p-026.shtml). 
 

11. Leia o texto e escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em 
branco, de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 
 
Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos falo dos jovens 
como arrogantes (...). Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras 
paixões e ainda me seduzem pelo misto de comunicação e confusão que causam, como 
nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade. 
Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e 
negligência. Sobre nossa falha __________________amorosa, interesse e atenção. 
 
(A) quanto à autoridade. 
(B) quanto a autoridade. 
(C) quanto há autoridade. 
(D) sobre há autoridade. 
(E) sobre à autoridade. 
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12.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas ortográficas da Língua Portuguesa. 
(...)Tenho refletido muito sobre quanto deve ser difícil para a juventude esta época em que 
nós, adultos e velhos, damos aos jovens tantos maus exemplos, correndo 
desvairadamente atrás de mitos bobos, desperdiçando nosso tempo com coisas 
desimportantes, negligenciando a família, exagerando nos compromissos, sempre caindo 
de cansados e sem vontade ou paciência de escutar ou de falar. Penso, sobretudo no 
desastre da educação: nem mesmo um exame de Enem tranquilo conseguimos lhes 
oferecer. A _________ _________ de jovens inscritos, quase a metade deles, não se 
deve a __________ ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença.(...) 
 

(A) A macissa ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(B) A macissa ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(C) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(D) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(E) A masciça ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

 
13.   Dando continuidade ao texto  “O que devemos aos jovens”  a autora  escreve a frase 
que está contida nas alternativas abaixo. Assinale a alternativa cuja frase está com a 
pontuação correta. 
(A) De modo que: tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(B) De modo que tratando dos jovens e de suas frustrações falo sobre nós adultos, pais, 

professores, autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(C) De modo que: tratando dos jovens, e de suas, frustrações falo sobre nós adultos 

pais professores autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(D) De modo, que, tratando dos jovens e de suas frustrações: falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(E) De modo que, tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 

 
14.   Assinale a alternativa que descreve o significado mais adequado da palavra mazelas  
segundo o sentido pretendido pela autora: 
(...) Então, quando falo em dificuldades ou mazelas da juventude, é de nós que estou, 
melancolicamente, falando. (...). 
 

(A) Tudo que é irresponsável e irreverente. 
(B) Tudo que é proibido e perigoso. 
(C) Tudo que é alegre e recomendável. 
(D) Tudo que aflige ou molesta. 
(E) Tudo que é correto e seguro. 
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15.   A oração contida nas alternativas abaixo é a sequência do texto abaixo. Assinale a 
alternativa que apresenta a pontuação correta após a palavra destacada em negrito.  
 
(...) Quero deixar claro que nem todos estão paralisados, pois muitas famílias saudáveis 
criam em casa um ambiente de confiança e afeto, de alegria. Muitas escolas conseguem 
impor a disciplina essencial para que qualquer organização ou procedimento funcione, e 
nem todos os políticos e governantes são corruptos. Mas quero também declarar que 
aqueles que o são já bastam para tirar o fervor e matar o otimismo de qualquer um. 
 
(A) Assim  não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(B) Assim : não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(C) Assim , não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(D) Assim ; não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(E) Assim  - não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 

 
16.   Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância verbal para a oração 
extraída do texto “O que devemos aos jovens”. 
 
(A) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumula são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(B) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumulão é para deixar 

qualquer jovem desencantado. 
(C) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam é para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(D) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(E) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulão são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 

 
17.   Qual a grafia correta da palavra que preenche o espaço em branco na frase abaixo?  
 
(...) que todos os jovens sejam arrogantes, todas as crianças ______________, todas as 
famílias disfuncionais. Um pouco da doce onipotência da juventude faz parte, pois os 
jovens precisam romper laços, transformar vínculos (não cuspir em cima deles) para se 
tornar adultos lançados a uma vida muito difícil, na qual reinam a competitividade, os 
modelos negativos, os problemas de mercado de trabalho, as universidades decadentes e 
uma sensação de bandalheira geral.(...) 
 
(A) mau-educadas 
(B) mal-educadas 
(C) má-educadas 
(D) mau educadas 
(E) más educadas 
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18.  Na frase abaixo, preencha os espaços em branco com as palavras escritas 
corretamente. 
 
(...) estudar para quê? Trabalhar para quê? Pior que isso: ser honesto ______, se 
nossos_______ líderes se portam de maneira tão________ e, ano após ano, a 
impunidade continua reinando neste país que tenta ser ufanista (...)  
 
(A) para que, pretensos, vergonhoza 
(B) para quê, pretensos, vergonhosa 
(C) para quê, pretenços, vergonhoza 
(D) para quê, pretênsos, vergonhosa 
(E) para que, pretenssos, vergonhosa 

 
19.   A palavra ufanista na frase (...) e, ano após ano, a impunidade continua reinando 
neste país que tenta ser ufanista (...) significa:  
 
(A) Ter orgulho exacerbado pelo país em que nasceu; ser patriota. 
(B) Ser honesto e honrado. 
(C) Ter sentimento de vergonha do país em que nasceu. 
(D) Ter satisfação sobre algo que é visto como honrável. 
(E) Ter atitude ou opinião desfavorável sobre o país de origem. 

 
20.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas da língua portuguesa.  
 
(...) Tenho sete netos e netas. A idade deles vai de 6 a 21 anos. Todos são motivo de 
alegria e ___________, todos ____________, com seu ________ particular de ser, 
qualquer dedicação, esforço, parceria e amor da família. Não tenho nenhuma visão 
negativa da juventude, muito menos da infância. Acho, sim, que nós, os adultos, somos 
seus grandes devedores, pelo mundo que lhes estamos legando.  
 
(A) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(B) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compençam , com seu jeito  

particular de ser, 
(C) Todos são motivo de alegria e esperanssa , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(D) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensão , com seu jeito  

particular de ser, 
(E) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu jeito  

particular de ser,  
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21.  Em relação às sondas nasogástricas e enterais é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) O seu uso está indicado para pacientes com aspiração de líquidos mais ralos. 
(B) O seu uso baseia-se, principalmente na necessidade de manter um aporte calórico 

suficiente para o paciente. 
(C) Podem causar complicações, como: pneumotórax, perfuração de vísceras e lesões 

esofágicas. 
(D) Quadros de sinusites e otite média são desencadeados pelo uso de sondas, devido 

à estase e ao refluxo. 
(E) O uso das sondas entéricas pode causar disfagia por origens distintas. 

 
22.   Quanto à fisiologia da deglutição é correto afirmar que: 
 
(A) O estímulo sensorial da deglutição é proveniente da faringe, e transmitido até a 

formação reticular no tronco cerebral através dos IX e X pares, onde é gerado um 
impulso motor eferente através dos mesmos pares cranianos. 

(B) Os indivíduos sem o reflexo de vômito não podem deglutir normalmente, pois a sua 
ausência indica, necessariamente alteração no nervo vago. 

(C) O controle dos movimentos da mandíbula, dos lábios e das bochechas são 
realizados pelo nervo facial. 

(D) O controle sensorial dos 2/3 anteriores da língua é de responsabilidade do V e X 
pares. 

(E) O controle sensorial  do terço posterior da língua é realizado pelo ramo sensitivo do 
nervo facial (corda do tímpano). 

 
23.   É significativa a incidência de disfagia orofaríngea pós AVE. Estudos com exames 
objetivos de deglutição constataram que a disfagia orofaríngea em lesões do hemisfério 
esquerdo, direito, de tronco ou em ambos os hemisférios cerebrais caracteriza um tipo 
específico de distúrbio de deglutição.  Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Em AVE, o reflexo de deglutição é um dos sinais que sofre maior alteração. Pode 

ocasionar: escape oral posterior, ausência de elevação laríngea e, 
consequentemente, os sistemas de proteção da via aérea inferior ficam 
comprometidos. 

(B) As paralisias de palato, no caso de pacientes AVE, podem comprometer a ejeção 
oral e provocar refluxo nasal. 

(C) Em pacientes pós AVE, a traqueostomia é um procedimento frequente e sua 
indicação é mais comum em casos de AVE de hemisfério direito. 

(D) Em pacientes pós AVE de tronco cerebral é comum a alteração na abertura do 
esfíncter esofágico superior (EES). 

(E) Nos pacientes pós AVE o monitoramento visual e digital da elevação laríngea pode  
contribuir, desde que não exista barreira mecânica, como a traqueostomia. 
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24.  A maioria dos modelos de intervenção terapêutica fonoaudiológica para a reabilitação 
dos transtornos fonológicos tem como denominador comum a preocupação com: 
(A) O número de sessões terapêuticas para alcançar a generalização. 
(B) A escolha da palavra adequada às condições de desenvolvimento do paciente. 
(C) As características de produção fonoarticulatória do paciente, verificada na avaliação 

da estimulabilidade. 
(D) A realização da estimulação auditiva realizada em casa. 
(E) A orientação à família e à escola, dependendo da idade do paciente. 

 
25.   Considerando a possibilidade de um pré-escolar com alteração de fala ser de risco 
para apresentar dificuldades na alfabetização, a avaliação fonoaudiológica deve incluir a 
aplicação de: 
(A) Teste de fonologia, avaliação auditiva e provas de consciência fonológica. 
(B) Teste de vocabulário receptivo, teste de vocabulário produtivo e a avaliação auditiva. 
(C) Teste de fonologia e avaliação auditiva que inclua a avaliação do processamento 

auditivo. 
(D) Teste de fala, avaliação auditiva e avaliação da hipótese de escrita. 
(E) Teste de fonologia, teste de vocabulário receptivo e teste de vocabulário expressivo. 

 
26.   As alterações e déficits de decodificação encontrados nos transtornos específicos de 
leitura e de escrita têm como fatores funcionais determinantes: 
(A) Alterações da linguagem oral, principalmente as relacionadas ao desenvolvimento 

do subsistema semântico-lexical. 
(B) Alterações da linguagem oral, principalmente as relacionadas ao desenvolvimento 

do subsistema morfossintático. 
(C) Alterações da linguagem oral, principalmente as relacionadas a déficits de 

vocabulário receptivo e expressivo. 
(D) Alterações de habilidades da linguagem oral, principalmente as relacionadas ao 

desenvolvimento das funções metalinguísticas. 
(E) Alterações de habilidades da linguagem oral, principalmente as relacionadas a 

déficits do processamento fonológico. 

 
27.   A avaliação dos Transtornos da Leitura, caracterizados por queixa de leitura lenta e 
com erros frequentes, deve incluir: 
(A) Cálculo dos parâmetros de fluência leitora, análise dos erros de leitura e avaliação 

do reconhecimento de letras. 
(B) Cálculo de taxa e acurácia de leitura, análise dos erros de leitura de palavras e  de 

pseudopalavras, avaliação do reconhecimento de letras. 
(C) Análise do desempenho escolar, cálculo dos parâmetros de fluência de leitura e 

avaliação do processamento fonológico. 
(D) Análise do desempenho escolar, análise dos erros de leitura e avaliação da 

consciência fonológica. 
(E) Avaliação da consciência fonológica, avaliação do reconhecimento automático de 

palavras e avaliação da velocidade de leitura. 
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28.   Quando perguntamos a H., 10 anos, quantos anos ele tinha e onde ele morava, ele 
repetiu: “Quantos anos você tem?” e “Onde você mora?” mas não respondeu as 
perguntas. Podemos dizer que H parece apresentar: 
 
(A) Alteração dos limiares auditivos. 
(B) Alteração semântica ou de conteúdo. 
(C) Alteração morfossintática ou de forma de linguagem. 
(D) Alteração pragmática ou de uso de linguagem. 
(E) Alteração fonológica ou de forma de linguagem.  

 
29.   Em vez de dizer “seu sapato” e “seu nariz”, Z., 5 anos, disse: “sapato sua” e “nariz 
sua”. Podemos dizer que Z apresenta: 
 
(A) Alteração fonológica  ou de forma. 
(B) Alteração semântica ou de conteúdo. 
(C) Alteração pragmática ou de uso. 
(D) Alteração morfossintática ou de Forma. 
(E) Alteração silábico-alfabética. 

 
30.   Em relação aos distúrbios da comunicação de origem subcortical é válido afirmar: 
 
(A) As lesões subcorticais não causam distúrbios da comunicação. 
(B) As lesões subcorticais nunca estão relacionadas a alterações linguísticas. 
(C) As lesões subcorticais nunca estão relacionadas a alterações de comportamento. 
(D) As lesões subcorticais não mostram a assimetria observada na corticalidade. 
(E) As alterações de fala (disartrias) são as mais prevalentes. 

 
31.   Paciente destro, afásico, com grande dificuldade de produção de fala, com lesão 
frontal em hemisfério esquerdo. A maior possibilidade diagnóstica é de: 
 
(A) Afasia Mista. 
(B) AfasiaTalâmica. 
(C) Afasia de Broca. 
(D) Afasia de Condução. 
(E) Afasia Transcortical Mista. 
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32. No traumatismo crânio encefálico fechado, com nível cognitivo V, é possível 
encontrar: 
 
(A) Presta atenção por alguns minutos, não sabe a data, onde está nem por que, 

apresenta confabulação. 
(B) Está confuso e não consegue entender coisas que não estejam relacionadas com 

ele e presta atenção por 30 minutos. 
(C) Fica agitado quando há muitas pessoas à sua volta ou está cansado e é capaz de 

lembrar de fatos fundamentais, mas não dos detalhes. 
(D) Segue uma agenda com supervisão e fica “ perdido” com alterações na rotina. 
(E) Concentra - se em atividades básicas e não mais confabula. 

 
33. Aspereza intermitente, qualidade vocal tensa, soprosidade transitória,vogais 
distorcidas, monoaltura, variações de intensidade excessiva, monointensidade, excesso 
de tonicidade em sílabas não - tônicas, súbita inspiração e expiração forçada, são  
características de: 
 
(A) Disartria Espástica. 
(B) Disartria Hipercinética nos quadros de Distonia. 
(C) Disartria Atáxica. 
(D) Disartria Hipercinética nos quadros de Coréia. 
(E) Disartria Flácida. 

 
34.  Cite o processo perceptual auditivo que propõe tarefa dicótica e monótica na sua 
avaliação. 
 
(A) Localização sonora. 
(B) Atenção seletiva. 
(C) Detecção. 
(D) Compreensão. 
(E) Ordenação temporal. 

 
35.   Um menino de 12 anos apresentou resultados inadequados nos 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) Atenção seletiva – figura - fundo. 
(B) Atenção seletiva – fechamento. 
(C) Discriminação da direção da fonte sonora - localização sonora. 
(D) Processamento temporal - resolução temporal. 
(E) Processamento temporal - ordenação temporal. 
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36.   Um adulto de 31 anos, mulher, com queixa de dificuldade em se manter no emprego. 
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) RGDT - teste de detecção de intervalos aleatórios e IPRF - índice percentual de 

reconhecimento de fala. 
(B) Teste dicótico de dígitos e Teste de Localização Sonora. 
(C) Teste de memória sequencial verbal e não verbal. 
(D) Teste SSI - identificação de sentenças sintéticas e teste SSW – teste dicótico de 

dissílabos alternados. 
(E) Teste dicótico de dígitos e teste de fusão binaural. 

 
37.   O potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) é eliciado por regiões 
auditivas localizadas no: 
(A) Hipocampo. 
(B) Amígdala. 
(C) Ínsula. 
(D) Tronco encefálico (até colículo inferior). 
(E) Corpo caloso. 

 
38.   Na triagem auditiva neonatal são considerados, entre outros indicadores de risco 
para deficiência auditiva, as infecções adquiridas pelo embrião ou feto durante a gestação 
ou pelo recém-nascido no momento do parto. São conhecidas pela sigla TORCH que 
engloba as seguintes infecções: 
 
(A) Toxoplasmose, Rubéola, Sífilis, Citomegalovírus e Hepatite. 
(B) Tétano, Rubéola, Sífilis, Citomegalovírus e Herpes simples. 
(C) Toxoplasmose, Rubéola, Sarampo, Citomegalovírus e Hepatite. 
(D) Todas estão corretas. 
(E) Toxoplasmose, Rubéola, Sífilis, Citomegalovírus e Herpes simples. 

 
39.   O exame Potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) tem várias 
aplicações clínicas. No entanto, destacam-se  na avaliação audiológica infantil:  
 
(A) Detecção de tumores  e morte encefálica.  
(B) Pesquisa da integridade da via auditiva periférica e central e pesquisa dos limiares 

eletrofisiológicos da audição.  
(C) Avaliação apenas da integridade da via auditiva central .  
(D) Diagnóstico do tipo de perda auditiva em lactentes e crianças pequenas.  
(E) Pesquisar a audição de pessoas que não respondem na audiometria tonal limiar. 
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40.   Na avaliação comportamental de crianças até 24 meses, consideram-se sinais 
sugestivos de alteração do processamento auditivo: 
 
(A) Presença de reflexo cócleo-palpebral ou reação de sobressalto para sons inferiores 

a 90dB NPS, ausência da habituação do sobressalto a estímulos repetidos, aumento 
da latência da resposta na ausência de comprometimento do sistema tímpano-
ossicular e presença de reflexo estapediano com curva timpanométrica tipo A.  

(B) Presença de reflexo cócleo-palpebral ou reação de sobressalto para sons inferiores 
a 90dB NPS, ausência da habituação do sobressalto a estímulos repetidos, aumento 
da latência da resposta na ausência de comprometimento do sistema tímpano-
ossicular e ausência de reflexo estapediano com curva timpanométrica tipo A.  

(C) Ausência de reflexo cócleo-palpebral ou reação de sobressalto para sons superiores 
a 90dB NPS, ausência da habituação do sobressalto a estímulos repetidos; ausência 
de reflexo estapediano com curva timpanométrica tipo A e ausência de emissões 
otoacústicas por estímulo transiente.  

(D) Ausência de emissões otoacústicas por estímulo transiente e produto de distorção, 
ausência da habituação do sobressalto a estímulos repetidos, ausência de reflexo 
estapediano com curva timpanométrica tipo B e ausência de reflexo cócleo-palpebral 
ou reação de sobressalto para sons superiores a 90dB NPS. 

(E) Inconsistência de respostas a tons puros, ausência de emissões otoacústicas por 
estímulo transiente e curva timpanométrica tipo C. 

 
41.   Na avaliação audiológica é possível ocorrer a audição cruzada, na qual a orelha não 
testada responde pela testada, ocasionando a chamada curva sombra, comum em casos 
de perdas assimétricas. Nesse caso, o mascaramento na melhor orelha é necessário, 
porque: 
 
(A) É o fenômeno eletrofisiológico no qual um som deixa de ser percebido quando outro 

som é apresentado simultaneamente em intensidade superior. Assim, eleva-se o 
limiar de audibilidade da orelha não testada para que esta não interfira na avaliação 
da testada. 

(B) É o fenômeno psicoacústico no qual um som é percebido na presença de outro som. 
Assim, é apresentado na orelha testada elevando-se seu limiar de audibilidade. 

(C) É o fenômeno psicoacústico no qual um som deixa de ser percebido quando outro 
som é apresentado simultaneamente em intensidade superior. Assim, eleva-se o 
limiar de audibilidade da orelha não testada para que esta não interfira na avaliação 
da testada. 

(D) É o ruído branco, rosa ou por faixa estreita de frequência que se coloca nas orelhas 
para se obter os limiares auditivos na audiometria. 

(E) É o fenômeno psicoacústico no qual um som deixa de ser percebido na orelha direita 
quando outro som é apresentado simultaneamente na esquerda, eliminando a 
vantagem da orelha direita. Assim, eleva-se o limiar de audibilidade da orelha direita  
para que esta não interfira na avaliação da esquerda. 
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42.   Quais são os pré-requisitos necessários para a seleção de próteses auditivas em 
adultos? 
 
(A) Avaliação audiológica (audiometria tonal liminar por VA e VO, logoaudiometria e 

imitância acústica); Pesquisa do Nível de Desconforto (fala e tom puro) e emissões 
otoacústicas. 

(B) Avaliação audiológica (audiometria tonal liminar por VA e VO, logoaudiometria e 
imitância acústica). 

(C) Avaliação otorrinolaringológica, avaliação audiológica (audiometria tonal liminar por 
VA e VO, logoaudiometria e imitância acústica) e emissões otoacústicas. 

(D) Avaliação otorrinolaringológica, avaliação audiológica (audiometria tonal liminar por 
VA e VO, logoaudiometria e imitância acústica) e Pesquisa do Nível de Desconforto 
(fala e tom puro). 

(E) Avaliação audiológica (audiometria tonal liminar por VA e VO, logoaudiometria e 
imitância acústica) e PEATE. 

 
43.   A adaptação binaural pode proporcionar ao usuário de prótese auditiva uma 
aproximação de uma experiência auditiva normal, mas com algumas limitações. Assinale 
a alternativa correta que apresenta os benefícios da adaptação binaural. 
 
(A) Melhora do reconhecimento de fala no ruído, eliminação do efeito sombra da cabeça 

e melhora da relação interpessoal. 
(B) Melhora do reconhecimento de fala no ruído, eliminação do efeito sombra da 

cabeça, melhor estética para o paciente. 
(C) Melhora da localização da fonte sonora, somação binaural, eliminação do efeito 

sombra da cabeça e melhora do reconhecimento de fala no ruído. 
(D) Melhora da localização da fonte sonora, somação binaural, eliminação do efeito 

sombra da cabeça e melhora da auto estima.  
(E) Melhora da localização da fonte sonora, somação binaural, eliminação do efeito 

sombra da cabeça e  melhora da relação interpessoal. 
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44.   Paciente NSD de 72 anos, sexo feminino, usuária de AASI bilateral, relata não 
conseguir se adaptar com o AASI e quer devolvê-lo. No hospital onde o aparelho foi 
adaptado há uma equipe multidisciplinar, composta por médico otorrinolaringologista, 
fonoaudiólogos, psicóloga e assistente social. A conduta indicada para este caso é: 
(A) Reavaliar a paciente através de exames audiológicos (audiometria tonal liminar VA e 

VO, logoaudiometria, imitanciometria, audiometria em campo livre, com e sem 
AASI). Discutir com a equipe multidisciplinar e encaminhar para avaliação 
psicológica. 

(B) Reavaliar a paciente através de exames audiológicos (imitanciometria e 
audiometria). Discutir o caso com a assistente social; encaminhar para avaliação 
otorrinolaringológica e incentivar a paciente a trocar o modelo de AASI. 

(C) Reavaliar a paciente através de exames audiológicos (audiometria tonal liminar VA e 
VO, logoaudiometria, imitanciometria, audiometria em campo livre, com e sem AASI 
e ganho de inserção). Discutir o caso com a equipe multidisciplinar e, se necessário, 
encaminhar o paciente para reavaliação otorrinolaringológica e realizar orientações 
sistemáticas para paciente e seus familiares. 

(D) Reavaliar a paciente através de exames audiológicos (imitanciometria, audiometria 
em campo livre, com e sem AASI e ganho de inserção). Orientar a paciente a 
preencher o formulário de devolução do AASI. 

(E) Realizar imitanciometria e BERA, orientar a família a aprender a conviver com a 
perda auditiva da paciente e entregar o formulário de devolução do AASI para 
preenchimento. 

 
45.   JDF, sexo feminino, 46 anos, com hipótese diagnóstica de otospongiose, com 
diabetes, zumbido forte bilateral, configuração da perda auditiva: mista de grau moderado 
bilateral do tipo plana. Qual tipo de amplificação, molde e AASI devem ser indicados? 
(A) AASI Mini-retroauricular, molde concha de silicone sem ventilação, tecnologia digital 

e microfone direcional. 
(B) AASI retroauricular, molde invisível duplo de acrílico com ventilação de 2,0 mm e 

tecnologia analógica. 
(C) AASI microcanal sem ventilação, AGC-O, TK e saída máxima aberta. 
(D) AASI Mini-retroauricular, molde canal de acrílico com ventilação de 1,5 mm, 

tecnologia digital com opcional para sistema linear e microfone omnidirecional. 
(E) AASI Intracanal com ventilação de 2,0 mm, compressão de frequências e 

amplificação linear. 
 
46.   Um recém nascido com cardiopatia complexa diagnosticada intrautero, nascido de 
34 semanas de parto cesárea com apgar 5/7/9, em que se observou na avaliação 
fonoaudiológica: diminuição dos reflexos orais, GAG anteriorizado, tentativa de 
canolamento, acúmulo de saliva em cavidade oral, elevação laríngea reduzida e ausculta 
cervical ruidosa. Qual a sugestão de conduta? 
(A) Estimulação de sucção não nutritiva e sugestão de via alternativa de alimentação. 
(B) Sugerir Gastrostomia. 
(C) Liberar via oral com apoio mandibular e bucinador. 
(D) Sugerir sonda orogástrica e alta fonoaudiológica. 
(E) As alternativas A e D estão corretas. 
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47.   A Sequência de Möbius se caracteriza por: 
 
(A) Surdez congênita e disfagia 
(B) Disfagia, paralisia facial congênita e mutismo 
(C) Mutismo e paralisia facial congênita 
(D) Pé torto congênito, polidactilia nas mãos e paralisia facial 
(E) Paralisia facial congênita, pé torto congênito e sindactilia.  

 
48.   Quais são as indicações para a utilização de bulbo para fechamento do esfíncter 
velofaríngeo? 
 
(A) Hipernasalidade e nenhuma movimentação de paredes laterais. 
(B) Mecanismo compensatório de fala somente na conversa espontânea e disfagia. 
(C) Disfagia, hipernasalidade e voz rugosa. 
(D) Voz soprosa, hiponasaliade e disfagia. 
(E) Hipernasalidade, boa movimentação de paredes laterais, pouco ou quase nenhum 

mecanismo compensatório na fala. 

 
49.   A coordenação entre sucção, deglutição e respiração no bebê só ocorre  
(A) Ao redor das 30ª e 31ª semanas de gestação após o nascimento. 
(B) Ao redor das 28ª e 29ª semanas de gestação após o nascimento. 
(C) Ao redor da 40ª semana de gestação após o nascimento. 
(D) Ao redor das 32ª e 34ª semanas de gestação após o nascimento. 
(E) Ao redor das 32ª e 34ª semanas de gestação em bebês com sequelas. 

 
50.   O bebê ao nascer apresenta o reflexo de  
 
(A) “Suckling” que será substituído pelo “sucking”. 
(B) “Sucking” que será substituído pelo “suckling”. 
(C) “Suckling” que será substituído pelo “reflexo de procura”. 
(D) “Suckling” que será substituído pelo “Babinsky”’. 
(E) “Suckling” que será substituído pelo “Moro”. 

 
51.   A gravidade da má oclusão decorrente de hábito vicioso, segundo a tríade de 
Greber, depende de: 
 
(A) Intensidade, duração e tempo. 
(B) Intensidade, duração e frequência. 
(C) Intensidade, frequência e dinâmica. 
(D) Duração, frequência e força. 
(E) Duração, frequência e velocidade. 
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52.   O estímulo frio utilizado como técnica terapêutica na mioterapia facial promove: 
(A) Contração muscular rápida e consequente aumento do tônus 
(B) Contração muscular prolongada e consequente aumento de tônus; 
(C) Contração muscular prolongada e consequente diminuição do tônus 
(D) Relaxamento muscular e consequente adequação do tônus 
(E) Relaxamento muscular e consequente aumento do tônus 

 
53.   A mobilidade dos músculos da mímica facial, língua, mandíbula, palato mole e 
paredes da faringe em um paciente submetido à cirurgia ortognática é investigada 
considerando-se: 
 
(A) Postura, repouso e assimetria muscular. 
(B) Arcada dentária, palato e tonicidade muscular. 
(C) Destreza, precisão e simetria dos movimentos realizados. 
(D) Tônus, assimetria e tensão do músculo. 
(E) Linha média oclusal, destreza e imprecisão do movimento. 

 
54.   Ao contrário da distorção, a imprecisão articulatória costuma afetar a fala como um 
todo podendo ter como causa: 
 
(A) Velocidade de fala, próteses mal adaptadas, sucção digital e bruxismo. 
(B) Velocidade de fala, sucção digital, bruxismo e onicofagia. 
(C) Uso de medicamentos, maloclusão e bruxismo. 
(D) Uso de medicamentos, maloclusão, bruxismo e onicofagia. 
(E) Velocidade de fala, próteses mal adaptadas, respiração oral, maloclusão. 

 
55. Paciente pós - AVCi com lesão temporo-parietal a esquerda, apresentando dificuldade 
na leitura de palavras como: hot dog, diet, bola e taxi. 
Parece que estamos diante de um quadro de: 
(A) Afasia de Wernicke. 
(B) Dislexia de superfície. 
(C) Alexia Pura. 
(D) Dislexia Profunda. 
(E) Dislexia atencional. 

 
56.   Na emissão do paciente apráxico, a dificuldade de fala, em ordem crescente é de: 
(A) Fala automática, repetição e fala espontânea. 
(B) Repeticão, fala automática e fala espontânea. 
(C) Fala espontânea, fala automática e repetição. 
(D) Repetição, fala automática e leitura. 
(E) Leitura, interpretação e fala automática. 
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57.   Em vez de dizer: SOPA, CHUPETA e VACA, J., 6 anos disse: TOPA, TUPETA e 
BACA. Podemos dizer que J apresenta os seguinte processo de simplificação fonológica: 
(A) Oclusivização ou Plosivação. 
(B) Anteriorização ou Frontalização de velares. 
(C) Posteriorização para palatal. 
(D) Dificuldade em produzir líquidas. 
(E) Dessonorização ou Ensurdecimento. 

 
58.   A voz tem relação direta com aspectos fisiológicos da produção vocal. A partir dos 
dados analisados de uma qualidade vocal podemos inferir sobre padrão de vibração de 
mucosa, padrão de coaptação glótica, amplificação de harmônicos e contribuição do trato 
vocal naquele determinado ajuste observado. Atualmente, classificamos a voz em rugosa, 
tensa e soprosa. Em cada aspecto, estamos enfatizando, respectivamente: 
(A) Rugosidade refere-se à ressonância do padrão vocal, tensão refere-se à articulação 

da fala e soprosidade refere-se aos tempos fonatórios reduzidos. 
(B) Rugosidade e tensão estão sempre associados e referem-se à impressão geral da 

produção da fala. 
(C) Rugosidade = aspectos relacionados à vibração da mucosa da prega vocal, 

tensa = características de tensão de pregas vocais e trato; soprosa = escape de ar 
durante a emissão de fala encadeada ou vogal sustentada. 

(D) Dependemos da avaliação acústica para definirmos os tipos de vozes. 
(E) Não podemos utilizar estas denominações, pois  há muitas interferências e vieses 

que interferem nos resultados obtidos. 

 
59. Os casos de distonias focais laríngeas são de difícil diagnóstico e devem ser 
cuidadosamente avaliados. As provas terapêuticas fonoaudiológicas podem auxiliar muito 
no raciocínio diagnóstico. Dentre as provas terapêuticas, as que mais nos ajudam a 
compreender caso, estão: 
(A) Solicitar ao paciente a emissão dos tempos fonatórios e fala em padrão habitual. 
(B) Solicitar ao paciente que faça o Lombard e fale de maneira relaxada. 
(C) Devemos fazer as provas terapêuticas juntamente com a nasofibroscopia. 
(D) Pedir ao paciente que emita a vogal sustentada e os números de 1 a 20 em a 

cabeça em diferentes posições. 
(E) Solicitar ao paciente emissão com variação de intensidade e de frequência. 

 
60.   O método de reabilitação de fala para pacientes laringectomizados totais, orientados 
a “sugar” o ar criando um aumento de pressão positiva na cavidade oral, com a finalidade 
de abrir a cavidade virtual do esôfago para ativar a vibração da mucosa na expulsão 
desse ar, emitindo sons, palavras e frases, se refere a qual método? 
(A) Laringe eletrônica 
(B) Método de aquisição de voz esofágica por aspiração do ar 
(C) Voz traqueoesofágica 
(D) Método de aquisição de voz esofágica por deglutição 
(E) Método de aquisição de voz esofágica por injeção de ar 
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edudata  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
INSTRUÇÕES 

• Verifique se este caderno de prova contém um CASO CLÍNICO. 
Se o caderno estiver incompleto, solicite outro ao fiscal da sala. 
Não serão aceitas reclamações posteriores. 

VOCÊ DEVE 
• Responder o CASO CLÍNICO na folha pautada e personalizada que receber. 

Atenção: o verso dessa folha poderá ser utilizado como rascunho e não será 
considerado na correção. 

ATENÇÃO  

• Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 
• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos 

eletrônicos. 
• Você terá 5h (cinco horas) para responder a todas as questões e preencher a 

Folha de Respostas e a folha pautada do CASO CLÍNICO. 
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Caso Clínico 
 
Sr. A., 57 anos, trabalha como professor universitário, divorciado há 10 anos, tem quatro 
filhos adultos, porém três deles residem fora do estado de SP. Apenas um filho de 23 
anos, J., mora com o pai, está cursando o último ano da faculdade no período noturno e 
trabalha durante o dia. A. e J. cuidam sozinhos do sobrado onde moram, fazem as 
compras e o preparo da alimentação. Sr A. tem uma presença carismática e ativa, com 
papel centralizador e provedor em seu ambiente profissional e familiar. Em seus 
momentos de lazer joga futebol aos finais de semana no clube, gosta muito de ir ao 
cinema e a shows. É tabagista, hipertenso, com sobrepeso e diabetes e está em uso de 
enalapril 20 mg 1x/dia, furosemida 40 mg 1x/dia e glibenclamida 5mg 1x/dia. 
 
Em 15/11/12 Sr. A foi encontrado pelo filho caído na sala, confuso e sem conseguir se 
comunicar. Foi levado pelo SAMU a um Hospital público, onde foi diagnosticado um 
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, e encaminhado para UTI, apresentando quadro de 
paralisia do lado esquerdo do corpo, confusão mental, dificuldade para se expressar (falar) 
e para deglutir, sem controle para urinar. Permaneceu na UTI por uma semana e, durante 
este período, manteve-se dependente para todas as atividades básicas de vida diária. 
 
Após a internação na UTI foi transferido para a enfermaria de Neurologia, onde 
permaneceu até, a alta que ocorreu duas semanas depois. No momento da alta hospitalar, 
foi prescrito ao sr. A. varfarina 2,5 mg 1x/dia até a próxima consulta no Ambulatório de 
Coagulação, que foi agendada para a semana seguinte. Atualmente ele se mantem 
sentado sem apoio, mas precisa de ajuda para trocar de posição, não consegue andar 
sem ajuda e tem dificuldade de comunicação, o que o deixa muito ansioso e irritado. 
Consegue ingerir alimentos sem auxílio somente na consistência pastosa, em pequenos 
volumes e levando mais de uma hora para comer. O Sr. A. é cooperativo com todas as 
intervenções porque acredita na sua recuperação plena. Durante o período de internação 
os filhos que moram fora de SP não visitaram o pai, quem o acompanhou neste período 
foi J.  
 
Faça uma breve reflexão sobre as ações pertinentes a serem abordadas na situação 
apresentada. 
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