Concurso Público
Código: 428

FONOAUDIÓLOGO
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Português
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos

10
05
25

Total de questões

-

40

INSTRUÇÕES:
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
substituição ao fiscal.

•

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.

•

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

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

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

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.

•

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

•

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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PORTUGUÊS
Um grande pacto pela sustentabilidade
Há muita expectativa para o possível novo acordo
climático global que deverá ser firmado pelos quase 200
países membros das Nações Unidas, que se encontrarão
em Paris, no final deste ano, durante a Conferência da
ONU para as Mudanças Climáticas. Entretanto, todos
sabem que ___ negociações serão difíceis, o consenso é
quase impossível e talvez um acordo forte, como se
espera, não aconteça.
Todavia, o acordo se faz necessário. “O problema
das mudanças climáticas atingiu uma dimensão tão
grande que parece que vale ___ pena insistir no âmbito da
ONU. Em condições ideais, é o melhor foro, é melhor ter
200 países do que só um grupo fechado”, afirma Eduardo
Felipe Matias, advogado e autor do livro “A humanidade
contra as cordas”, lançado em 2014.
Apesar de defender as negociações oficiais da
França, Matias ressalta que somente elas não serão
suficientes para mudar o modelo econômico vigente, que
não prioriza a sustentabilidade. Ele argumenta que seria
preciso
implementar
um
“círculo
virtuoso
da
sustentabilidade”, conceito este que aparece em sua mais
recente obra, citada acima.
O círculo seria composto por um conjunto de
atores que, em paralelo ___ governança global, adotariam
práticas mais sustentáveis e igualitárias – tanto nos
setores sociais quanto econômicos e ambientais.
Na entrevista, ele explica como o círculo virtuoso
seria uma espécie de grande pacto – descentralizado por
meio de redes, coalizões e iniciativas individuais e
coletivas. “Uma articulação entre as dez principais redes
de supermercados do mundo, para só comprarem um
determinado produto, para que tenham sua cadeia de
valor sustentável, hoje tem mais força que um país de
médio porte ou de porte até maior”, exemplifica.
http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/... - adaptado

2) Em conformidade com o texto, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Embora a expectativa para um novo acordo climático
global seja grande devido à Conferência da ONU para
as Mudanças Climáticas, que irá ocorrer ao final do
ano, já se sabe que, dados os interesses políticos e
econômicos dos quase 200 países membros das
Nações
Unidas,
um
acordo
que
vise
à
sustentabilidade está fora de questão.
(---) Segundo Eduardo Felipe Matias, o modelo econômico
em vigor não torna prioritária a sustentabilidade, e é
preciso que se adotem práticas mais sustentáveis e
de igualdade nos setores sociais, econômicos e
ambientais.
a) C - C.
b) E - E.
c) C - E.
d) E - C.

3) Com base no contexto em que está inserido o termo
sublinhado em “... implementar um “círculo virtuoso da
sustentabilidade...”, pode-se inferir, pelo texto, que ele
poderia ser substituído por:
a) Eficaz.
b) Corrupto.
c) Devasso.
d) Milagroso.
4) Em “O círculo seria composto por um conjunto de
atores que, em paralelo...”, o termo “atores” possui sentido
de:
I - Farsante, que sabe fingir.
II - Aquele que tem papel ativo em algum acontecimento.
III - Aquele que desempenha um papel em peças teatrais,
filmes, novelas etc.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:

Está(ão) CORRETO(S):

a) as - à - à
b) as - a - à
c) às - à - a
d) às - a - a

a) Somente os itens I e II.
b) Somente o item I.
c) Somente o item II.
d) Somente o item III.
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5) Em “Todavia, o acordo se faz necessário.”, a conjunção
sublinhada NÃO designa o mesmo que:

10) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta erro de
regência:

a) Porém.
b) Contudo.
c) No entanto.
d) Portanto.

a) Este é o candidato que o povo mais confia.
b) Muitos assistiram o novo documentário do diretor
húngaro na sessão especial.
c) O comportamento do filho resultou em sua suspensão
das aulas pela diretora do colégio.
d) Aspirei o cargo e fiz por merecer minha nova colocação
na empresa!

6) Ao singularizar-se o termo sublinhado em “Apesar de
defender as negociações oficiais da França, Matias
ressalta que somente elas não serão suficientes para
mudar o modelo econômico vigente...”, quantas outras
palavras obrigatoriamente sofrerão flexão de número para
fins de concordância?
a) Cinco.
b) Três.
c) Quatro.
d) Duas.
7) Quanto às vozes verbais, a oração “Deve-se
implementar um círculo virtuoso da sustentabilidade.”
está na voz passiva sintética. Como seria sua reescrita na
voz passiva analítica?
a) Implementa-se um círculo virtuoso da sustentabilidade.
b) Um círculo virtuoso da sustentabilidade deveria ser
implementado.
c) Um círculo virtuoso da sustentabilidade deve ser
implementado.
d) Foi implementado um círculo virtuoso da
sustentabilidade.

8) Assinalar a alternativa que apresenta, CORRETA e
respectivamente, a classificação dos termos sublinhados
em “Ele argumenta que seria preciso implementar um
‘círculo virtuoso da sustentabilidade’, conceito este que
aparece em sua mais recente obra...”:
a) Verbo - pronome demonstrativo - adjetivo.
b) Verbo - pronome possessivo - adjetivo.
c) Advérbio - conjunção - substantivo.
d) Advérbio - preposição - substantivo.

9) Em relação às regras de colocação pronominal, marcar
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) É incorreto iniciar frases com próclise, como, por
exemplo: “Se fazem doces aqui.”. O correto seria:
“Fazem-se doces aqui.”.
(---) Após advérbios usa-se ênclise, como, por exemplo:
“Quando avisaram-me do ocorrido, era tarde demais.”.

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

11) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para
Internet, em relação aos cuidados que o usuário deve
tomar para tentar reduzir a quantidade de spams
recebidos, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Procurar filtrar as mensagens indesejadas, por meio de
programas instalados em servidores ou em seu
computador e de sistemas integrados a webmails e
leitores de e-mails.
b) Seguir links recebidos em spams e responder a
mensagens desse tipo.
c) Ser cuidadoso ao fornecer seu endereço de e-mail.
Existem situações onde não há motivo para que o
e-mail seja fornecido. Ao preencher um cadastro, por
exemplo, pense se é realmente necessário fornecer o
seu e-mail e se você deseja receber mensagens desse
local.
d) Utilizar as opções de privacidade das redes sociais
(algumas redes permitem esconder o endereço de
e-mail ou restringir as pessoas que terão acesso a ele).

12) No Painel de Controle do Windows 7 Professional, é
possível escolher os programas que o Windows deverá
usar para atividades como navegação na web, edição de
fotos, envio de e-mail e reprodução de músicas, na opção:
a)
b)

a) C - C.
b) E - E.
c) E - C.
d) C - E.
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c)
d)
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13) Com base na imagem abaixo que apresenta dois
botões do Word 2007, analisar os itens que seguem:

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.

I - Ambos os botões possuem a função de aumentar o
nível do recuo do parágrafo.
II - O botão 1 possui a função de diminuir o nível do recuo
do parágrafo.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

16) Inúmeras são as fontes de energia disponíveis no
nosso planeta, sendo que essas fontes se dividem em
dois tipos, as fontes de energia renováveis e as não
renováveis. Com base nisso, numerar a 2ª coluna de
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(1) Fonte de energia renovável.
(2) Fonte de energia não renovável.

14) Considerando-se o Excel 2007 e com base nas figuras
abaixo, analisar os itens que seguem:
Figura 1

Conhecimentos Gerais

Figura 2

(---) Energia eólica.
(---) Etanol.
(---) Energia solar.
a) 1 - 1 - 1.
b) 1 - 2 - 1.
c) 2 - 1 - 2.
d) 2 - 2 - 2.

17) Em relação à cidadania, analisar a sentença abaixo:

I - Se um usuário colocar o mouse sobre o ponto circulado
na Figura 1, clicar, segurar e arrastar até a célula A8,
os números que aparecerão nas células A5, A6, A7 e
A8 serão, respectivamente, 1, 2, 3 e 4.
II - Se um usuário colocar o mouse sobre o ponto
circulado na Figura 1, clicar, segurar e arrastar em
direção a célula B (Figura 2), os números que
aparecerão nas células B1, B2, B3 e B4 serão,
respectivamente, 5, 6, 7 e 8.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

15) Considerando-se o Internet Explorer 11, é CORRETO
afirmar que o botão circulado na imagem abaixo serve
para:

a) Excluir o histórico.
b) Fechar a guia.
c) Fechar a janela.
d) Interromper o carregamento da página.
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Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres
estejam interligados, e que o respeito e cumprimento de
ambos contribuam para uma sociedade mais equilibrada
(1ª parte). Cidadania pode ser compreendida como o
exercício dos direitos e deveres civis, sociais e políticos
estabelecidos pela Constituição (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
Legislação e Conhecimentos Específicos
18) De acordo com a Constituição Federal, analisar a
sentença abaixo:
É assegurado o direito de greve, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio dele defender
(1ª parte). A lei definirá os serviços ou atividades
essenciais e disporá sobre o atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade (2ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente correta.
d) Totalmente incorreta.
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19) Com base no Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município, assinalar a alternativa que
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
________ é a aceitação expressa das atribuições, dos
deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo
público, com o compromisso de bem servir, formalizada
com a assinatura de termo pela autoridade competente e
pelo nomeado.
a) Nomeação
b) Posse
c) Exercício
d) Adaptação

20) Considerando-se o que dispõe o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município sobre a reversão,
assinalar a alternativa que apresenta uma informação
INCORRETA:
a) A reversão far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada
sempre à existência de vaga.
b) A reversão é o retorno do servidor aposentado por
invalidez à atividade no serviço público municipal,
verificado em processo que não subsistem os motivos
determinantes da aposentadoria.
c) Somente poderá ocorrer reversão para cargo
anteriormente ocupado ou, se transformado, no
resultante da transformação.
d) Não poderá reverter o servidor que contar 50 anos de
idade.

21) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município, em relação ao que dispõe sobre o
exercício de função de confiança, analisar a sentença
abaixo:
O exercício da função de confiança pelo servidor público
efetivo poderá ocorrer sob a forma de função gratificada
(1ª parte). É proibido ao servidor efetivo do Município,
quando nomeado para o exercício de cargo em comissão,
optar pela designação para o exercício da função
gratificada correspondente (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
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22) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11,
considera-se:
I - Região de Saúde: espaço geográfico contínuo
constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas
e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de
integrar a organização, o planejamento e a execução
de ações e serviços de saúde.
II - Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde:
serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no
Sistema Único de Saúde (SUS).
III - Portas de Entrada: acordo de colaboração firmado
entre entes federativos com a finalidade de organizar e
integrar as ações e serviços de saúde na rede
regionalizada e hierarquizada, com definição de
responsabilidades, indicadores e metas de saúde,
critérios de avaliação de desempenho, recursos
financeiros que serão disponibilizados, forma de
controle e fiscalização de sua execução e demais
elementos necessários à implementação integrada das
ações e serviços de saúde.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens II e III.
b) Somente o item III.
c) Somente o item I.
d) Todos os itens.

23) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, o relatório da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS levará em consideração, necessariamente:
I - As evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a
efetividade e a segurança do medicamento, produto ou
procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão
competente para o registro ou a autorização de uso.
II - A avaliação econômica comparativa dos benefícios e
dos custos em relação às tecnologias já incorporadas,
exceto no que se refere aos atendimentos domiciliar,
ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.
a) Somente o item I está correto.
b) Os itens I e II estão corretos.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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24) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, quanto aos serviços
privados de assistência à saúde, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Os serviços privados de assistência à saúde
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de
pessoas jurídicas de direito privado na promoção,
proteção e recuperação da saúde.
(---) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
(---) Na prestação de serviços privados de assistência à
saúde, serão observados os princípios éticos e as
normas expedidas pelo órgão de direção do SUS
quanto às condições para seu funcionamento.
a) E - E - E.
b) C - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.

25) De acordo com o Código de Ética Profissional, no que
dispõe sobre os veículos de comunicação, analisar os
itens abaixo:
I - Ao promover publicamente os seus serviços, o
Fonoaudiólogo deve fazê-lo com exatidão e dignidade,
observando os preceitos deste Código, bem como as
normas dos Conselhos Federal e Regionais.
II - A utilização da Internet para fins profissionais deve
seguir os preceitos deste Código e demais
normatizações pertinentes.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

26) Em relação à Atenção Básica, analisar a sentença
abaixo:
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de
ações de saúde, apenas no âmbito individual, que
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a
redução de danos e a manutenção da saúde com o
objetivo de desenvolver uma atenção parcial que impacte
na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos
determinantes e condicionantes de saúde das
coletividades (1ª parte). A Atenção Básica é desenvolvida
por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão,
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em
equipe, dirigidas a populações de territórios definidos,
pelas quais assume a responsabilidade sanitária,
considerando a dinamicidade existente no território em
que vivem essas populações (2ª parte).

27) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 19 Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, é importante
destacar que todo o trabalho da equipe de Atenção
Básica/Saúde da Família deve buscar sempre o máximo
da autonomia dos usuários frente as suas necessidades,
propiciando condições para melhoria da qualidade de vida
da pessoa idosa. Dentre as características do processo de
trabalho das equipes, destaca-se a Atenção Continuada
ou Longitudinalidade, isto é, a garantia de efetivação do
cuidado ao longo do tempo confere vantagens,
especialmente, no acompanhamento da pessoa idosa,
que são, EXCETO:
a) É necessário se esgotar todos os assuntos num único
contato.
b) É possível negociar mudanças de hábitos gradual e
continuamente, onde cada conquista pode ser
comemorada,
ou
quando
necessário,
novas
negociações podem ser estabelecidas.
c) É possível haver maior agilidade na percepção de
reações inadequadas ao uso de medicamentos ou de
outras condutas que possam prejudicar a vida da
pessoa idosa, possibilitando a correção dessas
condutas.
d) Estreitam-se os vínculos entre usuários e equipe, o que
contribuirá no aumento da adesão aos tratamentos.

28) Em conformidade com o Caderno de Atenção Básica
nº 37 - Estratégias para o Cuidado da Pessoa com
Doença Crônica: Hipertensão Arterial Sistêmica, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Na população negra, a prevalência e a gravidade da
hipertensão é menor, o que pode estar relacionado a
fatores étnicos e/ou socioeconômicos.
(---) Indica-se o uso de betabloqueadores como droga de
primeira linha no tratamento da hipertensão arterial
sistêmica.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.

29) Segundo o Ministério da Saúde, na prática, os
resultados que a Política Nacional de Humanização busca
são, EXCETO:
a) Garantia dos direitos dos usuários.
b) Atendimento acolhedor e resolutivo baseado em
critérios de risco.
c) Implantação de modelo de atenção com
responsabilização e vínculo.
d) Aumento de filas e do tempo de espera, com redução
do acesso.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
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30) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

32) Em relação à eletrococleografia (ECoG), assinalar a
alternativa CORRETA:

O _______________________ é a maior e a mais
identificável estrutura do tronco encefálico, com duas
maiores divisões: o núcleo central, que é composto
unicamente por fibras auditivas, e o núcleo pericentral,
que envolve o núcleo central e consiste primordialmente
de fibras somatossensitivas e auditivas.

a) Com a crescente popularidade do PEATE na década de
1970, a ECoG foi substituída, principalmente, porque os
médicos, mais do que os audiologistas, realizavam a
avaliação audiológica infantil. Há razões para aplicar de
forma seletiva a ECoG a fim de avaliar a sensibilidade
auditiva de crianças: a ECoG é útil em estimar o grau
da perda auditiva nos casos de disfunção neural,
quando o PEATE não pode ser detectado; a avaliação
por frequência específica (tone burst) é mais rápida do
que com o PEATE, porém em casos de perda auditiva
severa, o microfonismo coclear não poderia ser
registrado, o que ocorreria no PEATE.
b) A presença de perda auditiva pode dificultar a análise
da onda V no PEATE e inviabilizar o cálculo do
intervalo interpico I-V. O intervalo interpico reflete a
atividade neural e representa uma medida confiável no
diagnóstico de disfunção auditiva retrococlear. Na
presença de perda auditiva, a onda V pode não estar
presente ou não se encontrar bem definida,
comprometendo a análise e interpretação do exame.
Sob essa perspectiva, o uso da ECoG pode registrar o
potencial de ação do nervo (PA) (N1 ou onda V do
PEATE) de forma clara e precisa, permitindo a análise
do intervalo interpico.
c) A doença de Ménière (DM) é uma desordem da orelha
interna, progressiva, cujos sintomas clássicos são
vertigem, perda auditiva flutuante, zumbido e plenitude
aural. A fisiopatologia não é totalmente esclarecida,
mas não há dúvidas de que os portadores apresentam
um hidrops endolinfático. Pacientes com DM
apresentam na ECoG alargamento do potencial de
somação (PS) e aumento da relação PS/PA.
d) A especificidade da relação PS/PA é bem menor que a
sensibilidade na população com DM. Isso significa que
é muito provável que os indivíduos com aumento da
relação PS/PA recebam o diagnóstico de DM, mas
apenas cerca de 50% deles realmente venham a ter a
doença.

a) colículo inferior
b) corpo geniculado medial
c) córtex auditivo
d) complexo olivar superior

31) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Um dos fatores que podem influenciar na obtenção do
limiar auditivo é manter o cliente em uma cadeira
confortável, uma vez que será necessária a
colaboração e a atenção deste para a obtenção dos
limiares auditivos.
(---) O examinador deve adaptar a duração e o tipo de
estímulo na presença de queixas como zumbido ou
atenção reduzida, na obtenção do limiar auditivo.
(---) O posicionamento do vibrador deve ser
cuidadosamente controlado, uma vez que poderá
ocorrer uma variação em até 20dB, interferindo na
pesquisa dos limiares auditivos.
a) C - E - E.
b) C - C - E.
c) E - E - C.
d) E - C - C.

33) De acordo com a avaliação do processamento
auditivo: testes comportamentais, analisar os itens abaixo:
I - O teste dicótico não verbal (TCNV) apresenta como
habilidade auditiva a figura-fundo (separação binaural).
II - O teste dicótico consoante vogal (TDCV) possibilita
avaliar a habilidade auditiva de figura-fundo para sons
verbais por meio de tarefa dicótica (interação binaural).
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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34) De acordo com os tipos de microfonia encontrados no
aparelho de amplificação sonora individual (AASI),
analisar os itens abaixo:
I - A microfonia mecânica ocorre quando as vibrações
mecânicas do receptor são captadas pelo microfone. A
transmissão da vibração pode ser direta (quando
microfone e receptor estão próximos) ou indireta (via
vibrações da cápsula do AASI ou tubo do molde
auricular). Para resolver esse tipo de microfonia, é
necessário o isolamento do microfone em relação ao
receptor ou à própria cápsula do AASI. Esse
procedimento geralmente é feito durante a montagem
do AASI ou quando este é enviado para
reparos/revisões.
II - A microfonia acústica ocorre quando há escape do
sinal que sai do receptor, sendo este novamente
captado pelo microfone do AASI e reamplificado. O
escape do som é consequência de quebra de vedação
pelo uso de ventilações ou pela presença inadvertida
de pequenos espaços entre o molde/cápsula e a orelha
do usuário. A microfonia acústica pode estar presente
mesmo quando seu nível não for suficiente para
resultar em oscilações que produzam um apito audível.
Contudo, este chamado “estágio suboscilatório” produz
alterações (picos e vales) na resposta de frequência do
AASI.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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35) Em relação à avaliação da voz, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Uma coaptação glótica adequada possibilita maior
perda de energia na transformação da energia
aerodinâmica em sonora. Isso representa uma melhor
efetividade da voz. Além disso, o movimento vibratório
da mucosa resulta em um impacto das pregas vocais
durante a emissão, o fechamento completo distribui
esse impacto por toda a prega vocal e ocorre, assim,
menor absorção do impacto.
b) Quando há uma fenda durante a fonação, o impacto
fica localizado em uma área menor, o que resulta em
maior concentração de energia na área de contato e
gera maior possibilidade de trauma fonatório no local. A
fenda triangular posterior corresponde a uma fenda na
porção cartilaginosa da prega vocal, área com
participação no movimento vibratório, portanto, expõe a
prega vocal a pontos de atrito mais localizados.
c) A preocupação da ação das pregas vestibulares está no
grau de tensão que a ação dessa musculatura pode
exercer na prega vocal propriamente dita. A constrição
medial das pregas vestibulares frequentemente não se
reflete nas pregas vocais. A constrição anteroposterior
pode ter maior interferência na tensão das pregas
vocais. Um uso excessivo das pregas vestibulares
pode, a longo prazo, causar uma agressão nas pregas
vocais.
d) A fenda em ampulheta revela a presença de edema das
pregas vocais ou a presença de lesões que interfiram
na coaptação completa das pregas vocais durante a
fonação. Ocorre o contato entre as pregas apenas no
local da lesão. A fenda fusiforme pode estar associada
a pregas vocais atróficas, que, por falta de volume, não
coaptam durante a fonação. Essas podem ocorrer nos
pacientes com fadiga vocal, o que leva a um
desequilíbrio na ação dos músculos cricotireóideo e
tireoaritenóideo e impede a coaptação das pregas
vocais. É frequente observar fenda fusiforme em
cantores após uso intenso da voz.
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36) Em relação às sequelas da laringectomia total,
assinalar a alternativa CORRETA:

37) Em relação à voz e à respiração, assinalar a
alternativa CORRETA:

a) A ausência da laringe, importante órgão responsável
pela atividade esfinctérica, proporciona modificações
fisiológicas associadas às atividades de força, como:
carregar peso, defecar, bem como o ato sexual; atos
cotidianos que vão exigir adaptações. Porém, atividade
como a deglutição, ação neuromotora responsável pelo
transporte do bolo alimentar da boca ao estômago,
poucas vezes encontra-se comprometida.
b) As dificuldades encontradas nos pacientes
laringectomizados totais e faringolaringectomizados
variam entre refluxo nasal do alimento, sensação de
alimento parado e modificação da dieta alimentar,
caracterizada por aumento da viscosidade dos
alimentos e diminuição do tempo da refeição. Escores
reduzidos da qualidade de vida ao longo do tempo de
pós-operatório se igualam em ambas as cirurgias.
c) A atuação fonoaudiológica deve, preferencialmente,
iniciar-se no pré-operatório. Nesse momento, o
Fonoaudiólogo deve corresponder às expectativas de
orientação do paciente e dos familiares, discutindo e
revisando todas as dúvidas, inclusive sobre a utilização
da sonda nasogástrica, traqueostomia e cânula.
Geralmente, o paciente inicia o atendimento no 15º ao
20º dia pós-operatório, sem sonda nasogástrica,
alimentando-se por via oral. Eventualmente, o paciente
pode aparecer um, dois ou mais meses após a cirurgia,
devido às intercorrências cirúrgicas (fístulas, necrose
de retalho) ou complicações do estado de saúde geral.
d) A retirada da laringe impõe desafios científico-clínicos
para restaurar a comunicação oral, por isso são
identificados
inúmeros
recursos.
Os
métodos
empregados podem ser reagrupados em categorias:
voz esofágica; métodos cirúrgicos com a criação de
shunt traqueoesofágico para o direcionamento e a
condução do ar para produção da voz, possível apenas
com prótese (voz traqueoesofágica); a cirurgia near
total e o uso equipamentos elétricos (eletrolaringe ou
laringe artificial).

a) As vias aéreas superiores são responsáveis pelo
volume e pela pressão do ar, que na fase expiratória da
respiração participa da fonação.
b) Nos processos obstrutivos das vias aéreas superiores
há redução do componente nasal durante a fala como
consequência de deformidades osteoesqueléticas,
hiperplasia da mucosa nasal, especialmente em
quadros alérgicos, tumores e pólipos nasais e/ou de
hipertrofia da tonsila faríngea (adenoide).
c) Nos quadros de obstrução de vias aéreas superiores,
os pacientes tendem a substituir as consoantes nasais
“m”, “n” e “nh” pelas correspondentes oclusivas sonoras
“b”, “d” e “g”. A voz resultante é denominada voz
hipernasal, cujas características são qualidade abafada
e sem riqueza de harmônicos, pois a amplificação
ressonantal do som laríngeo básico não se realiza
totalmente. Dentre os fatores mais comuns de
obstrução nasal estão: a alergia nasal, que acomete
adultos e crianças, e a hipertrofia de adenoide na
infância.
d) A alergia é um estado biológico alterado que pode
ocorrer após exposição de um indivíduo alérgico ao
alérgeno específico. Os agentes alérgenos são
proteínas ou polissacarídeos estranhos aos organismos
e que dão origem a manifestações alérgicas nasais
como coceiras, espirros, obstrução nasal e coriza. A
obstrução das vias aéreas inferiores representa um dos
sintomas mais frequentes da manifestação alérgica
nasal, levando à respiração bucal de suplência e
consequentemente ao ressecamento das mucosas
bucal e faríngea. Em crianças portadoras de rinite
alérgica, é comum observar palato baixo e abobadado,
além de má-oclusão dentária. Distúrbio do sono, ronco,
secura matinal, irritação na garganta e tosse nas
primeiras horas da noite são considerados sinais e
sintomas primários à alergia.

38) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
O ___________ propõe parâmetros de ganho e saída
prescritos de forma que a sensação de intensidade
relativa das diferentes regiões de frequência maximize a
inteligibilidade da fala, garantindo que a sensação de
intensidade total da fala amplificada não seja maior do que
a normal.
a) NAL-N
b) NAL-NL 1
c) DSL I/O
d) DSL v.5
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39) Em relação ao desenvolvimento e à maturação
auditiva de um lactante com audição normal, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) A detecção consiste em perceber a presença e
ausência de sons. Tal habilidade ocorre nos primeiros
dias de vida.
b) A discriminação consiste em diferenciar dois sons, ou
seja, verificar se os sons são iguais ou diferentes.
Bebês após o primeiro mês de vida são capazes de
discriminar sons verbais.
c) A localização se trata de identificar de onde o som vem.
As etapas de localização sonora se desenvolvem dos 6
aos 24 meses.
d) O reconhecimento auditivo ocorre quando há
associação significante-significado, ou seja, apontar
figura ou partes do corpo nomeadas, cumprir ordens,
repetir palavras.

40) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
A _______________________ é uma estrutura gelatinosa
transparente, sem núcleos celulares, com forma ondulada;
encontra-se localizada sobre o órgão de Corti e é
importante na estimulação dos estereocílios ou cílios
quando o ducto coclear é estimulado pela onda sonora.
a) membrana vestibular
b) membrana basilar
c) membrana tectórica
d) rampa vestibular
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