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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

312 – Fonoaudiólogo  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 

respostas para o cartão-resposta. 
9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 



2/13 
 

 
 

  

 



3/13 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

O paradoxo da bondade 
 

Hélio Schwartsman 
 

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade 
o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o 
paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos. 

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, 
mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o 
mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até 
matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, 
não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos. 

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de 
cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita. 

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda 
apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a 
autodomesticação. 

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da 
tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou 
mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os 
próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml) 
 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) a – à – às – à – a. 
b) a – a – às – à – à. 
►c) a – à – às – a – a. 
d) à – à – as – à – à. 
e) à – a – às – à – a. 

 
 

**02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral. 
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada. 
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é: 
 

a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham. 
b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas. 
►c) Resenhar a obra The Goodness Paradox, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos. 
d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência. 
e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem. 

 
 

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes 
antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de: 

 

a) alternância. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) compensação. 
►e) adição. 

 
 

**Questão com resposta alterada. 
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05 - Considere o seguinte trecho: 
 

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais 
esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei. 

 

(Disponível em: Hélio Schwartsman. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml) 
 

O termo “erode” tem o sentido no texto de: 
 

a) elevar. 
b) omitir. 
c) resgatar. 
►d) desgastar. 
e) referenciar. 

 
06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Superinteressante (02/2019): 

 

Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos 
 

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio 
neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro. 

 

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima. 
 

(   ) Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, 
pretende se tornar a cura para a doença. 

(   ) Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de 
comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir. 

(   ) Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero. 
(   ) O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas 

para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos. 
(   ) Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5. 
c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
►e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

 
07 - Considere o seguinte trecho: 
 

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido 
que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas 
rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos. 

 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html) 
 

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de: 
 

a) causalidade. 
b) comparação. 
c) alternância. 
►d) concessão. 
e) consequência. 

 
08 - Considere o seguinte trecho: 
 

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada 
brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que __________ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. 
Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos __________ de tamanho horror. 

Com o passar das horas, __________ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo 
rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na 
realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não __________ ser mensuradas. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml) 
 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) reviveremos – afastam – foram – podiam. 
►b) reviveríamos – afastariam – foram – podem. 
c) revivemos – afastarão – foi – pode. 
d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam. 
e) reviveremos – afastem – foram – poderão. 
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09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), 
organização social sediada em Nova Iorque, à Revista IstoÉ. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com 
as respectivas perguntas. 

 

1. Comparado a outros povos, o 
brasileiro é mesmo solidário? 

2. E quanto aos incentivos fiscais ao 
doador, eles ainda são poucos no 
Brasil? 

3. Temos de lutar mais pela 
eficiência dos serviços públicos, 
para não sermos tão dependentes 
de doações? 

4. O brasileiro ainda tem muito a 
cultura de doar em festas 
beneficentes. Isso é bom ou ruim? 

(   ) Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o 
orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que 
contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem 
dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação. 

(   ) Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto 
mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo. 

(   ) É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma 
comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a 
diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação 
que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país. 

(   ) Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o 
brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros 
países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do 
“jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 4 – 3 – 1. 
b) 1 – 2 – 4 – 3. 
c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 2 – 1 – 3 – 4. 
e) 3 – 2 – 4 – 1. 

 
10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

►a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já 
havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

 
11 - Considere o seguinte texto: 
 

O exercicio fisico é considerado pela medicina um remedio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e cancer. 
Mais recentemente, surgiram evidencias dos beneficios para o cerebro, especialmente para conter a perda de memoria e o declinio 
cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da 
pratica e foram alem, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento 
da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista cientifica Nature Medicine, a equipe da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro responsavel pelo estudo mostrou que a explicação esta na irisina, hormonio liberado durante a execução das 
atividades. 

(Adaptado de: https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/) 
 

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão? 
 

a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 
►d) 15. 
e) 16. 

 
12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa (Ano 3, nº 49, fev. 2019): 

 

As selfies são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam 
como __________. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a __________ de quem posta e 
têm um impacto direto na de quem vê. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) auto retrato – auto estima. 
►b) autorretrato – autoestima. 
c) auto-retrato – autoestima. 
d) auto-retrato – auto-estima. 
e) autorretrato – auto-estima. 
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13 - Considere o seguinte trecho: 
 

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades __________ disseminação de doenças pode __________ prevenção e 
o controle de epidemias. 

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas 
de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que 
___________ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da 
Universidade de Oregon. 

(Adaptado de: https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) impactam na – corroborar a – implicam em. 
b) impactam a – corroborar com a – implicam nas. 
►c) impactam a – corroborar a – implicam. 
d) impactam na – corroborar com a – implicam em. 
e) impactam na – corroborar na – implicam. 

 
 

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15. 
 

Na era de ouro da comunicação, pululam informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos 
consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. 
Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer 
e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo. 

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, 
então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso 
planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios 
pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. […] 

(Adaptado de: http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/, acesso em 28, fev. 2019.) 
 
14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto. 
(   ) De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de 

ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência. 
(   ) O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”. 
(   ) Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) F – V – V – V. 

 
15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a: 
 

a) fato científico consolidado. 
b) método científico. 
c) conteúdo pseudocientífico. 
►d) mundo. 
e) conselho. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16 - M.C., sexo feminino, 32 anos de idade, relata que há cerca de cinco anos começou a perceber que não ouvia bem do lado 

esquerdo e que há cerca de dois anos, após o nascimento do seu primeiro filho, a audição da orelha direita também está 
piorando. Refere que sua avó ficou surda e que sua irmã mais nova começou a apresentar as mesmas queixas. Nega 
otalgia, febre, tontura, medicamentos de uso contínuo e exposição a ruído ocupacional. Otoscopia sem alterações. 
Levando em consideração os dados apresentados, a provável patologia apresentada por MC é: 

 

a) síndrome de Ménière. 
b) presbiacusia. 
c) doença autoimune da orelha interna. 
►d) otosclerose. 
e) displasia de Michel. 
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17 - A deficiência auditiva é uma das alterações congênitas mais prevalentes em recém-nascidos (RN) e, por ser invisível, 
pode passar despercebida se a triagem auditiva não for realizada. A Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) é a 
estratégia mais efetiva para propiciar o início da terapêutica e dos tratamentos adequados para os recém-nascidos com 
deficiência auditiva. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) A realização da TANU por meio da avaliação das emissões otoacústicas evocadas possibilita a identificação de perdas 
auditivas superiores a 10-15 dBNA. 

b) A neuropatia auditiva é uma patologia que pode ser identificada ao nascimento, por meio da avaliação das emissões 
otoacústicas evocadas, motivo pelo qual essa avaliação é recomendada para a TANU. 

c) O ruído ambiental intenso não interfere na avaliação das emissões otoacústicas evocadas, o que confere ao teste uma 
vantagem em berçários e unidades de terapia intensiva ruidosas. 

d) Os Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) são utilizados para selecionar os RN que realizarão a TANU. 
►e) A pesquisa das emissões otoacústicas evocadas realizada na TANU não se trata de um teste auditivo, mas de funcionalidade 

das células ciliadas externas do órgão espiral. 
 

 
18 - Anatomicamente, o mecanismo auditivo pode ser dividido em orelha externa, orelha média e orelha interna. As três partes 

do sistema auditivo fornecem contribuições para que a onda de pressão criada por uma fonte sonora possa ser “ouvida” 
pelo indivíduo. Estruturas e mecanismos bastante refinados fazem parte desse processo. Com relação ao assunto, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O objetivo da orelha média é transformar as ondas de pressão sonora que atingem a membrana timpânica em energia 
mecânica. Quando essa ação transformadora acontece, o resultado final é a amplificação da intensidade do sinal que 
chega à orelha interna de aproximadamente 27 a 30 dB. 

(   ) O reflexo acústico ocorre por meio da contração dos músculos estapédio e tensor do tímpano, com o objetivo de 
reduzir a admitância do sinal acústico de forte intensidade. 

(   ) A membrana basilar é mais fina, mais estreita e rígida na base, sendo mais ressonante à vibração de frequências 
baixas, e mais grossa, mais larga e flácida no ápice, sendo mais ressonante à vibração de frequências altas. 

(   ) A estrutura básica do órgão espiral inclui dois tipos de células sensoriais, sendo cerca de 3.500 células ciliadas 
internas e 12.000 células ciliadas externas, além de muitas células de suporte. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
►b) V – V – F – V. 
c) F – F – V – F. 
d) V – V – V – V. 
e) V – F – V – F. 

 
 

19 - Na anamnese audiológica de um homem de 48 anos, há o seguinte relato: dificuldade para ouvir em ambas as orelhas há 
cerca de 10 anos, com piora do lado esquerdo nas duas últimas semanas, após quadro gripal intenso, com otalgia desse 
lado e febre; dificuldade para entender a fala em intensidade baixa e também em ambiente com ruído competitivo, como 
festas e restaurantes; exposição a ruído ocupacional durante 28 anos, trabalhando no ramo de construção civil; zumbido 
bilateral, cuja intensidade não chega a incomodar e sensação de ouvido tampado do lado esquerdo. Possui boa saúde 
geral e nega antecedentes hereditários de surdez, uso de medicamentos ototóxicos por tempo prolongado, internações 
e cirurgias. No exame otoscópico, verificou-se membrana timpânica abaulada do lado esquerdo. A respeito do assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Um laudo audiométrico possível nesse caso seria de perda auditiva condutiva na orelha esquerda e sensorioneural 
na orelha direita, devido ao acometimento da orelha média esquerda e interna direita. 

2. Em relação ao resultado logoaudiométrico, espera-se índice de reconhecimento de fala alterado nas duas orelhas, 
devido à lesão na orelha interna. 

3. Na avaliação timpanométrica, um possível laudo seria de timpanograma tipo B na orelha esquerda e tipo A na orelha 
direita. 

4. Como a sensação de ouvido tampado ocorre somente do lado esquerdo, é provável que o laudo audiométrico seja 
de perda auditiva mista desse lado e sensorioneural do lado direito, com reflexo acústico contralateral direito ausente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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20 - Para o processo de seleção e adaptação de dispositivos de amplificação sonora, recomenda-se que determinadas etapas 
sejam seguidas, para garantir o uso efetivo da amplificação: avaliação do candidato, seleção das características da 
amplificação, verificação do desempenho, orientação e aconselhamento ao usuário e validação do uso da amplificação. 
Em relação a esse processo, assinale a alternativa que descreve corretamente uma dessas etapas. 

 

►a) A orientação e o aconselhamento devem incluir informações sobre o processo comunicativo, orientações quanto ao ambiente, 
estratégias de comunicação e importância do acompanhamento, cuja frequência dependerá da idade, de características 
individuais, do benefício e da satisfação com o uso dos dispositivos de amplificação sonora. 

b) Atualmente, na avaliação do candidato, podemos dispensar o levantamento das necessidades auditivas e expectativa do 
paciente, pois a sofisticação dos atuais aparelhos de amplificação sonora individual permite infinitas combinações em termos 
de programação, de forma a promover os recursos necessários para a inteligibilidade da fala. 

c) Na seleção das características da amplificação para idosos, o uso de microfones omnidirecionais e tecnologia de amplificação 
linear proporcionam boa qualidade sonora, maior conforto e melhor inteligibilidade de fala, principalmente em condições 
adversas de escuta. 

d) Na etapa de verificação do desempenho dos aparelhos auditivos, podem ser utilizados procedimentos eletroacústicos, por 
meio de equipamentos com microfone-sonda ou acoplador; e psicoacústicos, por meio de medidas obtidas em campo livre. A 
opção pelo uso de um ou outro procedimento dependerá do custo e do tempo de realização, uma vez que ambos fornecem o 
mesmo tipo de informação, independentemente de a amplificação do dispositivo ser linear ou não. 

e) A validação do uso das próteses auditivas em bebês e crianças deve ser realizada utilizando-se o método prescritivo DSL v5 
pediátrica, que leva em conta todas as variações de tamanho de orelha média (RECD). 

 
 

21 - O objetivo do Programa de Preservação ou Conservação Auditiva é a manutenção dos limiares auditivos dos 
trabalhadores, evitando o desencadeamento ou agravamento de alterações auditivas de origem ocupacional. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Por meio de ações preventivas, procura-se preservar a capacidade auditiva do trabalhador, minimizando e gerenciando os 
riscos do ruído e/ou de outros agentes otoagressivos, os quais podem, também, além da perda auditiva, produzir efeitos extra-
auditivos. 

b) Mediante a suspeita de que uma perda auditiva apresentada pelo trabalhador seja decorrente de sua exposição ao ruído 
ocupacional, o fonoaudiólogo deve notificar o Sistema de Saúde por meio do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação), favorecendo dessa forma ações de vigilância em saúde do trabalhador. 

►c) A legislação brasileira estabeleceu como limite de tolerância a intensidade de 95 dB(A) para um período de exposição de 8 
horas diárias a ruídos ocupacionais contínuos ou intermitentes, sendo que a cada aumento de 3 dB(A), o tempo de exposição 
diária do trabalhador deve ser reduzido pela metade. 

d) Como efeitos extra-auditivos da exposição ao ruído ocupacional, podem ser encontradas alterações nos sistemas neurológico, 
circulatório, digestivo, endócrino e imunológico, além de incômodo, irritabilidade e nervosismo. 

e) Para a redução dos níveis de ruído no ambiente de trabalho, algumas estratégias podem ser utilizadas de forma coletiva, 
como diminuição do ruído na fonte ou na trajetória, ou estratégias individuais por meio do uso de protetores auditivos, que tem 
predominado na maioria das empresas, por ser mais rápida e de menor custo, em detrimento do conforto e da qualidade da 
proteção. 

 
 
22 - A síndrome de Down é uma das patologias de origem genética mais estudadas e, nesse sentido, é fundamental conhecer 

e considerar aspectos clínicos dessa síndrome no desenvolvimento geral e de áreas específicas do indivíduo, como a 
linguagem. Em relação à caracterização e linguagem, relacionadas à síndrome de Down, assinale a alternativa correta. 

 

a) A síndrome de Down é resultante da presença extra de um cromossomo 18, caracterizando a trissomia do 18. 
b) Entre os aspectos clínicos mais frequentes na síndrome, estão comprometimento intelectual, prega palmar única transversa, 

microcefalia e hipertonia muscular. 
c) Aponta-se que o principal fator de risco associado à incidência é exposição a agrotóxicos. 
d) O atraso no desenvolvimento linguístico prevalece no aspecto fonológico a partir de 30 meses de vida. 
►e) Reduzida habilidade articulatória, e sua consequente ininteligibilidade, pode resultar de alterações anatômicas e fisiológicas. 

 
 

23 - Em geral, verifica-se que os fracassos linguístico e escolar são atribuídos a inaptidões cognitivas, orgânicas, perceptuais, 
motoras, enfim, a distúrbios e/ou deficiências inerentes aos indivíduos. Tal concepção filia-se a uma visão simplista de 
linguagem, que toma a língua como código e o sujeito como um ser passivo, sinalizando para uso de práticas 
descontextualizadas. A partir dessa visão simplista de linguagem, acerca da apropriação da modalidade escrita, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Questões educacionais, culturais e familiares, entre outras, são devidamente levadas em conta no processo de construção 
da escrita. 

►b) Atividades como cópias, ditados e separação de sílabas ressaltam aspectos gráficos em detrimento dos textuais  
c) Os chamados sintomas e erros na escrita trata-se de hipóteses que fazem parte do processo de aquisição da escrita. 
d) Essa visão considera que a criança pode errar, formular hipóteses, questionar e manipular a modalidade de linguagem escrita. 
e) Por abordar a escrita atrelada à produção textual, as crianças tendem a compreender a funcionalidade dessa modalidade de 

linguagem, seus diferentes usos e valores atribuídos socialmente a ela. 
 
  



9/13 
 

24 - Os fonoaudiólogos têm-se dedicado ao tratamento de casos de fissura lábio/palatina (FLP). Desse modo, destaca-se que 
profissionais da Fonoaudiologia conheçam aspectos a serem priorizados nesses casos, em especial, no que se refere à 
produção dos sons da fala e a características da função/disfunção velofaríngea. A respeito do assunto, assinale a 
alternativa correta. 

 

►a) O exame nasoendoscópico permite visualizar função velofaríngea durante produção da fala e, assim, observar do grau de 
mobilidade do véu palatino e das paredes laterais da faringe, bem como da simetria do movimento dessas estruturas, o que 
é fundamental para diagnóstico e escolha do tratamento. 

b) De acordo com o exame nasoendoscópico, em casos em que o fechamento velofaríngeo é inconsistente e ocorre 
assistematicamente, os pacientes são encaminhados, em geral, a tratamento cirúrgico (palatoplastia secundária). 

c) Distúrbios obrigatórios apresentados por indivíduos com FLP são associados a defeito anatômico e não diretamente 
decorrentes deste. Trata-se de substituições de sons articulados oralmente por sons articulados em pontos aquém do local 
da deficiência. 

d) Distúrbios compensatórios apresentados por indivíduos com FLP são diretamente decorrentes do defeito anatômico e 
dependem de sua correção. 

e) Coarticulações compensatórias decorrem de alterações dentárias. 
 
25 - Em geral, a avaliação fonoaudiológica voltada a distúrbios específicos de linguagem contempla vários aspectos de análise 

linguística, especialmente, quando as condições de comunicação da criança/paciente permitem, como o aspecto 
pragmático, o fonológico, o semântico-lexical e o morfossintático, uma vez que o uso efetivo da linguagem ocorre com a 
intersecção harmônica desses aspectos. A respeito de tais aspectos de análise linguística, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. Aspectos pragmáticos trata-se de questões referentes à fluência na oralidade. 
2. Aspectos fonológicos trata-se de produção e organização de sons da fala, bem como de estruturas silábicas. 
3. Aspectos semântico-lexicais trata-se de expansão vocabular, aquisição de conceitos e significados de palavras. 
4. Aspectos morfossintáticos trata-se de estruturação e extensão de enunciados/produções. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
26 - Apraxia e disartria trata-se de distúrbios da fala de origem neurológica. Apesar de ambos alterarem a fala, apresentam 

características e quadros distintos, o que permite diferenciá-los. Com relação a tais distúrbios da fala, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Apraxia de fala trata-se de um distúrbio da articulação, que resulta da perda da capacidade de organizar o 
posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção espontânea dos sons ou de 
uma sequência de sons da fala. 

(   ) A dificuldade na apraxia de fala é acompanhada de fraqueza ou lentidão significantes ou incoordenação da 
musculatura da fala nos movimentos reflexos ou automáticos.  

(   ) Apesar dos quadros variáveis, a maior parte dos pacientes com apraxia de fala apresenta características que são 
mais comumente observadas, como imprecisão na articulação das consoantes, monoaltura, monointensidade e 
velocidade de fala lenta.  

(   ) Disartria resulta de distúrbios no controle muscular dos mecanismos da fala em virtude de lesão no sistema nervoso 
central ou periférico, que provoca problemas na comunicação oral em decorrência de paralisia, fraqueza ou 
incoordenação da musculatura da fala. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – V. 
b) V – V – V – F. 
►c) V – F – F – V. 
d) F – F – F – V. 
e) F – V – V – F. 

 
27 - Movimentos mandibulares são realizados pela musculatura mastigatória e possibilitados pela presença da articulação 

temporomandibular (ATM). Assim, deve-se atentar para cuidadosa verificação dessa estrutura e musculatura correlatas 
no contexto de avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica miofuncional. Levando em consideração os dados 
apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) ATM é considerada uma complexa articulação do corpo humano; permite movimento de dobradiça.  
►b) Para efeito de diagnóstico diferencial, as alterações de ATM podem ser classificadas como distúrbios ósseos, articulares e 

musculares. 
c) Os músculos levantadores da mandíbula são masseteres, digástrico e pterigoideo lateral.  
d) Anquilose temporomandibular refere-se à perda de mobilidade mandibular por agenesia das estruturas articulares, como o 

côndilo.  
e) Por meio da ação conjunta da musculatura responsável pelos movimentos mandibulares obtém-se, especificamente, 

movimentos de elevação e protusão.  
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28 - A harmonia entre os componentes do sistema estomatognático se faz pelo equilíbrio de pressões relacionadas às 
estruturas ósseas e musculares, que pode ser quebrado por fatores que alteram a dinâmica desse sistema, como 
desarmonias estruturais, ósseas e/ou dentárias. Assim, é fundamental que o fonoaudiólogo tenha conhecimento sobre 
funcionalidade e características do sistema estomatognático, o que proporcionará adequado raciocínio terapêutico 
mediante proposta/correção ortodôntica-cirúrgica. A partir dos fatos apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) Prognatismo caracteriza-se por maior desenvolvimento da maxila em relação à mandíbula, resultando em relação molar tipo 
classe III de Angle.  

b) Sobremordida refere-se à deformidade dentofacial que se caracteriza pelo aumento na altura facial inferior, ângulo mandibular 
fechado e arco dentário estreito.  

c) Mordida aberta anterior refere-se à deformidade dentofacial que se caracteriza pela altura facial inferior diminuída, inclinação 
do plano palatino no sentido anti-horário, ângulo mandibular fechado e arco dentário superior estreito.  

►d) Retrognatismo caracteriza-se pelo posicionamento distal da mandíbula em relação à maxila resultante da deficiência no 
desenvolvimento da mandíbula, levando à relação molar tipo classe II de Angle. 

e) A mordida cruzada refere-se a uma deformidade caracterizada por aumento na dimensão transversal da mandíbula.  
 

 
29 - Na área de motricidade orofacial, exercícios são realizados a fim de adequar funções como respiração, sucção, 

mastigação, deglutição e fala. Desse modo, o fonoaudiólogo deve ter conhecimento acerca da aplicabilidade desses 
exercícios. Considerando esses exercícios, assinale a alternativa correta. 

 

a) Exercícios isotônicos têm como objetivo aumentar a força dos músculos e são efetuados de modo mais lento e, muitas vezes, 
mantendo a contração.  

b) Exercícios isométricos têm como objetivo realizar resistência contrária ao movimento, fazendo com que ocorra um trabalho 
mais intenso na ativação das unidades motoras e, consequentemente, aumento de força e mobilidade.  

c) Exercícios isocinéticos têm como objetivo melhorar mobilidade do músculo e são indicados para aumentar oxigenação e 
aumento da amplitude dos movimentos.  

d) As massagens para aumentar o tônus muscular devem ser feitas, externamente, no sentido contrário à contração do músculo.  
►e) A realização de exercícios deve seguir sempre a direção de contração das fibras musculares quando se pretende aumentar o 

tônus e, na direção oposta, quando a intenção é alongar a musculatura.  
 

 
30 - Com o desenvolvimento de estudos científicos sobre o sono, verificou-se que o ronco é mais do que um problema social, 

como por exemplo interferir na rotina de casais pela dificuldade de dormir ao lado de um barulho intermitente, uma vez 
que pode levar a sérias consequências clínicas e funcionais, como cardiovasculares e alterações no desempenho 
cognitivo diurno. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A polissonografia é um exame que monitora variáveis fisiológicas durante o sono e é o padrão ouro para o diagnóstico 
de distúrbios respiratórios obstrutivos do sono. 

(   ) A faringe tem um papel importante na fisiopatologia dos distúrbios respiratórios do sono, uma vez que, como não há 
um arcabouço rígido envolvendo-a, torna-se vulnerável ao colabamento, dependendo das forças que nela atuam. 

(   ) Síndrome de resistência de vias aéreas superiores caracteriza-se por episódios recorrentes de obstrução parcial ou 
total da via aérea superior durante o sono, ocasionando dessaturação da oxiemoglobina e fragmentação do sono. 

(   ) Síndrome da apneia obstrutiva caracteriza-se por limitação ao fluxo aéreo, associado a despertares, em geral, com 
ausência de dessaturação significativa da oxiemoglobina, levando à fragmentação do sono e à sonolência excessiva. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
►b) V – V – F – F. 
c) V – F – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) V – F – V – V. 

 
 

31 - As disfonias caracterizam-se por alteração nas condições vibratórias das pregas vocais, acarretando prejuízo na produção 
da fonte sonora. O comprometimento da vibração das pregas vocais pode estar relacionado a alterações nas suas 
estruturas, que podem ser decorrentes de fonotrauma (ajustes inadequados causando alterações estruturais) ou estar 
relacionadas a alterações congênitas das pregas vocais, que levam a comprometimento da onda mucosa. Quanto a lesões 
fonotraumáticas e alterações estruturais, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Edema de Reinke caracteriza-se por processo inflamatório crônico que acomete a camada superficial da lâmina própria de 
ambas as pregas vocais, de forma assimétrica. 

b) Nódulos de pregas vocais caracterizam-se por processo inflamatório da prega vocal, geralmente unilateral, cuja massa da 
lesão é maior que a sua base. 

c) Pólipo caracteriza-se por espessamento da borda livre de ambas as pregas vocais, na região da junção de seu 1/3 anterior 
com o 1/3 médio. 

d) Sulcos são definidos como estruturas recobertas de epitélio com conteúdo interno próprio. 
e) Cisto apresenta-se como uma dobra junto ao bordo livre da prega vocal. 
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32 - A avaliação clínica da voz, centrada na percepção do fonoaudiólogo a partir do contato com o sujeito avaliado, deve 
atentar a tudo que se refere a esse sujeito, visto que se encontram fatores causais, bases para as condutas a serem 
tomadas em direção ao tratamento. Portanto, a eficácia da terapia vocal está na dependência de uma boa avaliação. Nessa 
direção, ressalte-se a correlação entre qualidade vocal e estados fisiológicos do trato vocal, sendo a qualidade vocal 
considerada como um dos principais parâmetros de análise perceptivo-auditiva. No que se refere aos parâmetros 
referentes à qualidade vocal, assinale a alternativa correta. 

 

a) Soprosidade caracteriza-se por emissão rude e desagradável, percebida em vozes produzidas com esforço excessivo, tensão 
laríngea e constrição do trato vocal. 

b) Aspereza refere-se à percepção de escape de ar audível à fonação, com voz de intensidade reduzida; causa impressão de 
fraqueza e falta de potência. 

►c) Tenso-estrangulada é caracterizada por vibração restrita da mucosa das pregas vocais e contração exagerada do vestíbulo 
laríngeo, no nível tanto mediano como anteroposterior; trata-se de uma voz desagradável. 

d) Rouquidão é descrita como variações regularmente rítmicas na frequência e na intensidade da voz, que não se encontram 
sob controle voluntário. 

e) Tremor presente é quando há aperiocidade de vibração (ruído) e a adução das pregas vocais na fase de fechamento do ciclo 
vibratório é incompleta. 

 
33 - Componentes vocais devem ser avaliados para planejamento de técnicas vocais, como ataque vocal e ressonância. A 

respeito do tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) Ataque vocal é definido como sendo o efeito audível da voz, em função da abdução da glote durante a fonação. 
b) Ataque vocal pode ser classificado como forte ou fraco, sendo forte quando a abdução é feita de forma tensa, com esforço, e 

fraco quando a abdução glótica é feita de forma insuficiente, ocorrendo escape de ar durante a fonação. 
c) Análise de ataque vocal torna-se mais fácil quando se observa a fonação iniciada com sons consonantais nasais. 
d) Sistema de ressonância é formado pela cavidade oral. 
►e) Foco de ressonância hipernasal ocorre quando há excessiva ressonância nasal, podendo indicar fechamento velofaríngeo 

incompleto ou impróprio. 
 
34 - O princípio fundamental da avaliação fonoaudiológica nos casos de distúrbios vocais compreende uma análise 

perceptivo-auditiva. Nesse sentido, alguns aspectos são verificados, a fim de se classificar e interpretar tais casos e 
contemplar questões relacionadas ao raciocínio clínico do fonoaudiólogo. Quanto a alguns desses aspectos, identifique 
como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Pitch corresponde à percepção auditiva da intensidade vocal e, para sua classificação, essa percepção da voz deve 
ser compreendida como adequada, reduzida, aumentada ou como média, fraca ou forte, dependendo do ambiente. 

(   ) Loudness corresponde à percepção auditiva da frequência fundamental, classificado como grave, agravado, médio 
ou adequado, agudizado e agudo. 

(   ) O modo respiratório corresponde ao predomínio respiratório nasal, oral ou misto; o tipo respiratório é relativo à 
expansão da caixa torácica e abdômen associado aos músculos respiratórios. 

(   ) A coordenação pneumofonoarticulatória corresponde ao uso harmônico e eficiente entre respiração, fonação e 
articulação, e pode ser classificada como discreta, moderada e intensa. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) V – V – F – V. 
c) V – V – V – F. 
►d) F – F – V – F. 
e) F – F – V – V. 

 
35 - A análise do exame videodeglutograma deve ser realizada de maneira quanti e qualitativa em todas as fases da deglutição 

– preparatória, oral, faríngea e esofágica –, em visão lateral e visão anteroposterior. A análise qualitativa é realizada pela 
observação do exame na tentativa de se encontrar a causa das dificuldades. Em relação às observações relativas às fases 
de deglutição, é correto afirmar: 

 

a) Fase preparatória – visão lateral: observar movimentos mastigatórios; lateralização do alimento; presença de resíduos em 
sulcos laterais. 

b) Fase preparatória – visão anteroposterior: observar posicionamento e capacidade de retenção do alimento na cavidade da 
boca; capacidade de formação do bolo; ocorrência de perda prematura do bolo. 

c) Fase oral – visão lateral: verificar adequada oclusão dentária; capacidade de lateralização do bolo; adequada trituração do 
alimento; presença de resíduo no sulco lateral ou soalho da boca. 

d) Fase oral – visão anteroposterior: verificar contato língua x palato duro; força propulsora da língua; redução da movimentação 
anteroposterior da língua; atraso do início da deglutição ou tempo de preparação oral prolongado; resíduos nos sulcos laterais 
ou anterior no soalho da boca, na língua e no palato duro. 

►e) Fase faríngea – visão lateral: observar tempo de trânsito faríngeo; presença do reflexo da deglutição; penetração nasal; 
formação de pseudoepiglote; eversão da epiglote; presença de osteófitos cervicais ou de acalasia do cricofaríngeo; onda da 
parede posterior da faringe; movimentação do hioide e da laringe; resíduo na valécula, na entrada da via aérea ou dos seios 
piriformes; presença de penetração laríngea. 
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36 - No tratamento das disfagias, são aplicadas manobras facilitadoras, posturais e de proteção e limpeza, consideradas de 
grande valia para a reabilitação dos pacientes disfágicos. Acerca de manobras voluntárias de proteção das vias aéreas e 
de limpeza dos recessos faríngeos, assinale a alternativa correta. 

 

a) A deglutição supraglótica tem como principal objetivo fechar voluntariamente, antes e durante a deglutição, a entrada da via 
aérea, pela rotação da cartilagem aritenoide anteriormente direcionada à base da epiglote. 

b) O principal objetivo da deglutição superglótica é o fechamento laríngeo, antes e durante a deglutição, evitando aspiração. 
►c) Manobra de Mendelsohn: o principal objetivo é melhorar elevação laríngea, duração e grau de abertura do seguimento 

faringoesofágico durante a deglutição. 
d) A deglutição com esforço auxilia, pelo estiramento da musculatura facial e do pescoço, a movimentação do resíduo presente 

na valécula. 
e) Os estalos de lábios protraídos têm o objetivo aumentar o movimento posterior da base da língua e melhorar a limpeza do 

bolo na valécula. 
 

 
37 - O manejo das disfagias orofaríngeas consiste numa prática especializada do fonoaudiólogo, a qual exige conhecimentos 

e técnicas específicas determinadas pelas características dos sintomas. Desse modo, manobras posturais e de deglutição 
são indicadas nos casos, conforme suas particularidades. Levando em consideração as indicações para uso de 
determinadas manobras, assinale a alternativa correta. 

 

a) A língua entre os dentes é indicada para pacientes com fechamento glótico reduzido e atraso do disparo da deglutição. 
b) A tosse voluntária é indicada para pacientes com resíduo faríngeo após a deglutição, causando risco de aspiração. 
►c) A técnica de Valsalva está indicada para auxiliar na abertura do esfíncter esofágico superior, aumentando a contração dos 

grupos musculares adjacentes. 
d) Deglutições secas são indicadas para pacientes que apresentam voz molhada por penetração laríngea de saliva e/ou 

alimentos acima das pregas vocais. 
e) A cabeça para trás está indicada para pacientes com suspeita ou com diagnóstico de atraso na função faríngea, bem como 

de dificuldade no fechamento da via aérea. 
 

 
38 - A avaliação terapêutica da disfagia baseia-se na entrevista (coleta de dados), exame físico, avaliação anatomofuncional, 

sensibilidade e reflexos, bem como no teste de ingestão oral. Nesse teste, deve-se verificar e registrar presença ou 
ausência de atividade diante da quantidade – 1, 3, 5 ou 10 ml – e das consistências apresentadas, como líquido e 
semissólido. A respeito disso, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Tempo de trânsito oral é o tempo decorrido desde a captação completa do bolo alimentar até o início da elevação do 
complexo hiolaríngeo / início do reflexo de deglutição; para a deglutição de líquidos, considera-se adequado o tempo 
máximo de 4 segundos e lento, quando ultrapassa os 4 segundos; para teste de deglutição de semissólidos, 
considera-se adequado para o tempo máximo de 17,5 segundos e lento quando ultrapassa esse tempo. 

2. Elevação laríngea é a capacidade de excursão laríngea anterior e superior durante a deglutição; considera-se 
adequada quando a elevação atinge dois dedos do examinador; reduzida, quando a elevação atinge menos de dois 
dedos do examinador; ausente, na ausência da deglutição. 

3. No teste de deglutição de semissólidos, item ‘resíduos da cavidade oral após deglutição’, considera-se normal a 
presença de resíduos de até aproximadamente 25% do bolo alimentar. 

4. Qualidade vocal é a identificação de presença ou ausência de voz molhada após a deglutição de um alimento ou 
líquido, por comparação pré e pós -deglutição da emissão de som oclusivo bilabial surdo. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

39 - Promoção de saúde é uma das principais premissas do Sistema Único de Saúde (SUS), previsto institucionalmente e em 
diversos instrumentos legais reguladores. Considerando que o fonoaudiólogo é um profissional capacitado para atuar no 
âmbito do SUS, é preciso que tenha apropriação acerca de questões relacionadas a temas como promoção da saúde e 
políticas públicas. A respeito desses temas, assinale a alternativa correta. 

 

a) Promoção de saúde trata-se de um modelo de saúde pública com foco biomédico voltado à doença. 
►b) No campo da promoção da saúde, deve-se buscar implementação de políticas públicas que reduzam as desigualdades sociais 

e promovam sustentabilidade do local e fortalecimento das ações comunitárias, para incrementar o poder da comunidade. 
c) No campo da promoção da saúde, a vigilância em saúde aborda hábitos não saudáveis que levam a riscos físicos. 
d) No campo da promoção da saúde, é emblemático o consenso de que saúde resulta de ações clínicas específicas e 

direcionadas ao corpo humano e de prescrição de comportamentos saudáveis. 
e) Promoção da saúde pressupõe ações desenvolvidas pelo governo, visto que é influenciada por questões públicas. 
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40 - Considerando que o fonoaudiólogo é um profissional capacitado para atuar no âmbito do SUS, é preciso que tenha 
apropriação acerca de suas diretrizes e princípios. A respeito de tais diretrizes e princípios, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A fonoaudiologia insere-se no contexto da Atenção Básica à Saúde, cujo planejamento é necessário para o desenvolvimento 
de ações setoriais e intersetoriais, voltadas aos condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A atuação da fonoaudiologia no campo da saúde pública é desenvolvida de maneira prioritária no nível de atenção à saúde 
primária. 

c) Com a criação dos NASF (portaria ministerial 154/2008), o fonoaudiólogo foi inserido na atenção básica da saúde, 
predominando atividades voltadas essencialmente para a reabilitação. 

d) O planejamento na área da fonoaudiologia é voltado para ações em consultórios com plano de terapia para cada disfunção, 
dispensando ações coletivas em seu cotidiano. 

e) No contexto da atenção básica da saúde, entra em cena a territorialização, na qual o fonoaudiólogo não participa, uma vez 
que a territorialização contempla questões estritamente demográficas. 

 


