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VAGA: FONOAUDIÓLOGO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 02 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 03 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
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Questão 04 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 05 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 08 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
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Questão 09 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 10 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
Os nódulos vocais na infância surgem em decorrência de 
uma predisposição biológica das crianças à formação dessa 
lesão, associada a um comportamento vocal inadequado e 
à interferência de fatores psicológicos. Sobre técnicas 
vocais para melhorar o funcionamento das pregas vocais 
em crianças, assinale a alternativa INCORRETA.  
A) Emitir sons vibrantes. 
B) Realizar a técnica de rotação de língua em vestíbulo.                                                                                          
C) Realizar Exercícios de Trato Vocal Semiocluído (ETVSO). 
D) Emitir sons vibrantes com modulação de frequência e 

intensidade.   

Questão 12 
Para os pacientes com respiração oral, o objetivo geral da 
terapia fonoaudiológica é adequar o modo respiratório o mais 
próximo da normalidade. Para promover o modo respiratório 
nasal podem ser utilizadas as seguintes estratégias tera-
pêuticas, EXCETO: 
A) Técnica da alternância nasal.                                                                                          
B) Marcação na folha milimetrada do fluxo de aeração nasal 

pré e pós-limpeza nasal. 
C) Uso de um instrumento de sopro composto por um tubo 

de vidro, um tubo de látex e uma pequena bola de 
styropor que pode ser utilizado para exercícios no nariz. 
O tubo de látex deve ser acoplado às narinas, fazendo o 
pistão de isopor subir a cada expiração.  

D) Uso de uma pequena válvula plástica de sopro acoplada 
a uma bexiga; o paciente deverá inspirar profundamente 
pelo nariz, tampar a narina contralateral fazendo pressão 
sobre a asa nasal; encostar a parte arredondada da 
porção plástica firmemente contra uma das narinas, 
manter os lábios fechados, expirar pelo nariz inflando a 
bexiga até um tamanho médio. Este processo deve ser 
realizado nas duas narinas individualmente.  

 
Questão 13 
O protocolo MGBR, publicado em 2009, é um dos mais 
utilizados pela literature para descrever o desempenho de 
pacientes durante a avaliação das estruturas e funções 
oromiofuncionais, pois apresenta escores, que permitem 
ao Fonoaudiólogo, além de avaliar e diagnosticar, também 
estabelecer prognóstico em motricidade orofacial. Sobre a 
avaliação dos lábios, considerando o protocolo MGBR, 
assinale a alternativa correta. 
A) São analisados: protrair fechados, retrair fechados, alternar 

protrair/retrair fechados, protrair abertos, retrair abertos, 
alternar protrair/retrair abertos, eliciar o reflexo nause-
ante, estalar protraídos, estalar retraídos, alternar estalo 
protraídos/retraídos e se há necessidade de modelo.  

B) São analisados: protrair fechados, retrair fechados, alternar 
protrair/retrair fechados, protrair abertos, retrair abertos, 
alternar protrair/retrair abertos, eliciar o reflexo nauseante, 
elevar na papila incisaiva, abaixar na papila incisiva e 
alternar entre elevar e retrair na papila incisiva e se há 
necessidade de modelo. 

C) São analisados: protrair fechados, retrair fechados, alternar 
protrair/retrair fechados, protrair abertos, retrair abertos, 
alternar protrair/retrair abertos, protrair fechados à direita, 
protrair fechados à esquerda, alternar protrair fechados à 
direita e a esquerda, estalar protraídos, estalar retraídos, 
alternar estalo protraídos/retraídos e se há necessidade de 
modelo.  

D) São analisados: protrair fechados, retrair fechados, alternar 
protrair/retrair fechados, protrair abertos, retrair abertos 
alternar protrair/retrair abertos, protrair fechados à direita, 
protrair fechados à esquerda, alternar protrair fechados à 
direita e a esquerda, elevar na papila incisiva, abaixar na 
papila incisiva e alternar entre elevar e retrair na papila 
incisiva e se há necessidade de modelo. 



꙳ 

     

 
5 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: FONOAUDIÓLOGO – TIPO 2 – VERDE 

Questão 14 
A preservação da habilidade de cantar tem sido utilizada para 
promover a recuperação linguística de pacientes afásicos 
com défices expressivos, sendo designada como Terapia da 
Entoação Melódica (TEM). Analise as afirmativas a seguir. 
I. A TEM tem como objetivo o uso de músicas familiares 

mantendo a mesma entonação pra diferentes comple-
xidades sintáticas.  

II. Trata-se de uma técnica de reabilitação que se propõe a 
desenvolver a fluência verbal e a prosódia por meio de 
etapas específicas, em que são utilizadas frases e orações 
entoadas para o paciente reproduzir. 

III. É uma técina que não define apenas o cantar, pois o 
cantar não ajuda afásicos a melhorar a sua linguagem, 
mas sim cantar em conjunto, promovendo a melhoria da 
inteligibilidade de fala. Por isso, a TEM sugere o canto 
em coro como uma terapia efetiva para vários déficits de 
linguagem. 

IV. A TEM originalmente é composta por seis níveis e utiliza 
estímulos de palavras e frases de alta frequência (mínimo 
três sílabas), englobando nomes familiares e palavras 
necessárias na comunicação do paciente. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.     
B) I e IV.    
C) II e III.    
D) III e IV. 
 
Questão 15 
As perturbações do fluxo expiratório podem ser conse-
quências do uso inadequado da musculatura respiratória, que 
ocasiona um conflito entre a pressão subglótica e a resistência 
glótica. A alteração da vibração das pregas vocais pode ser 
produzida pela presença de lesões estruturais, pela existência 
de hipertonia da musculatura laríngea ou pela deficiência da 
coaptação glótica. Nesse contexto, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A avaliação perceptivo-auditiva da voz é uma forma 

objetiva de identificar alterações na qualidade vocal, 
baseando-se no conhecimento prévio do examinador e 
na sua capacidade de discriminar as diferentes caracte-
rísticas da voz normal e patológica.   

II. O tipo de voz, que é diretamente relacionado à seleção 
dos ajustes motores empregados, tanto em nível de 
prega vocal quanto em nível de ressonância, permite 
verificar dados sobre a qualidade vocal, o pitch e a 
loudness. 

III. A relação s/z permite verificar a ocorrência do componente 
de hipercontração muscular e do componente de falta de 
coaptação das pregas vocais. 

IV. O tempo máximo de fonação é obtido e cronometrado 
durante a fonação sustentada em uma única expiração e 
fornece dados sobre a dinâmica de fonação, sendo 
bastante fidedignos em avaliação da pressão subglótica.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.     
B) I e IV.     
C) II e III.    
D) III e IV.  

Questão 16 
O distúrbio de deglutição pode ser decorrente de causas 
neurológicas e/ou estruturais e predispõe a entrada de 
alimento em vias aéreas inferiores, podendo ocasionar tosse, 
sufocamento ou asfixia, aspiração, complicações pulmonares 
e/ou nutricionais. (ASHA, 2004; Smith-Hammond, 2008.) Sobre disfagia, 
analise as alternativas a seguir. 
I. A avaliação fonoaudiológica clínica da disfagia pode ser 

realizada à beira do leito e seu objetivo é identificar o 
processo de deglutição, incluindo a observação da deglutição 
de uma série de consistências e resultando nas suposições 
iniciais relacionadas aos sinais e sintomas da disfagia. 

II. A avaliação fonoaudiológica clínica da disfagia inclui a 
coleta de informações acerca da dificuldade de deglutição, 
revisão da história médica, observação do estado clínico 
atual, avaliação da fala, voz e estruturas orofaciais e 
observação do paciente durante os testes de deglutição 
com dieta comum enviada pela equipe de nutrição. 

III. A avaliação fonoaudiológico clínica da disfagia em leito 
pode ser substituída por um screening de deglutição como 
um procedimento de passa/falha favorecendo a análise 
para introdução de via alternativa de alimentação ou não.  

IV. A avaliação fonoaudiológico clínica da disfagia é usualmente 
acompanhada por julgamento do grau de disfunção ou risco 
de aspiração e permite realizar hipóteses acerca da localização 
da disfunção, predizendo os efeitos das estratégias de 
tratamento. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.     
B) I e IV.    
C) II e III.    
D) III e IV. 
 
Questão 17 
A Doença de Parkinson (DP) é definida como uma enfermidade 
crônica de caráter progressivo que acomete um em cada mil 
indivíduos da população em geral. Sua prevalência aumenta 
com a idade e, geralmente, acomete indivíduos acima dos 50 
anos. Com a evolução da doença, complicações secundárias 
decorrentes dos sinais e sintomas físicos determinam o 
comprometimento mental/emocional, social e econômico, 
além de promover sintomas de natureza vocal, linguística e 
motora orofacial. Sobre os comprometimentos da deglutição, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Observa-se redução ou até ausência de olfato e paladar. 
II. Redução na mobilidade e força dos músculos mastiga-

tórios, causando dificuldade de mastigação.  
III. Lentificação do trânsito oral sem comprometimento do 

trânsito esofágico. 
IV. Redução da deglutição automática de saliva; portanto, 

apresenta penetração laríngea apenas para sólidos e não 
líquidos.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.     
B) I e IV.      
C) II e III.     
D) III e IV.  
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Questão 18 
A inteligibilidade de fala e a gravidade do desvio fonológico não comprometem da mesma maneira todas as crianças. Dessa forma, 
tanto a gravidade quanto a inteligibilidade de fala se apresentam em graus variados nos desvios fonológicos. Uma forma bastante 
citada na literatura para classificar a gravidade do desvio fonológico durante a avaliação fonoaudiológica é o Percentual de 
Consoantes Corretas (PCC). Assinale a alternativa que indique corretamente como obter o Percentual de Consoantes Corretas (PPC). 
A) PPC = número de consoantes produzidas corretas 
                        número de consoantes produzidas  
 

B) PPC = número de consoantes produzidas corretas – consoantes omitidas 
                                              número de consoantes produzidas 
 

C) PPC = números de consoantes produzidas corretas – consoantes substituídas 
                                                 número de consoantes produzidas 
 

D) PPC = números de consoantes produzidas corretas – consoantes omitidas e substituídas 
                                                           número de consoantes produzidas  
 
Questão 19 
A respiração oral promove dificuldades nas funções estoma-
tognáticas como mastigação e deglutição. São características 
dos pacientes que apresentam respiração oral, EXCETO: 
A) Lábio inferior encurtado.  
B) Lábios ressecados e volumosos. 
C) Dificuldade para realizar fechamento labial.  
D) Atuação diminuída da musculatura orbicular da boca.  
 
Questão 20 
Pacientes com disfagia podem ter hipossensibilidade intra-
oral; assim, para otimizar a resposta sensorial em cavidade 
oral, é necessário iniciar terapia fonoaudiológica. Acerca 
do exposto, afirma-se que para otimizar a resposta 
sensorial intraoral, o Fonoaudiólogo poderá: 
I. Realizar estimulação sensorial com estímulos táteis em 

regiões corporais diversas. 
II. Realizar estimulação intraoral com estímulos e diversos 

sabores, temperaturas e texturas. 
III. Realizar toque intraoral com maior número de repetições, 

com maior força e profundidade do toque.  
IV. Utilizar bandagem elástica em região de musculatura 

supra-hioidea. 
V. Realizar sucção com canudo. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e III.    
B) I, II e IV.                                      
C) II, III e V.     
D) III, IV e V.  
 
Questão 21 
O desvio Fonológico é caracterizado por alterações que 
ocorrem na fala da criança, em que esta realizará uma 
produção inadequada dos fonemas, bem como o uso 
inadequado das regras fonológicas da língua. Trata-se de 
um processo fonológico idiossincrático, que pode ocorrer 
quando uma criança realiza uma substituição durante a 
produção da palavra /bala/:  
A) /baa/    
B) /pala/    
C) /baya/    
D) /bana/ 

Questão 22 
Os pacientes com Doença de Parkinson (DP) têm como 
principais achados clínicos em avaliação fonoaudiológica: voz 
rouca, soprosa, trêmula, redução do loudness, diminuição da 
prosódia, velocidade de fala alterada, imprecisão articulatória 
e rupturas da fala. Trata-se de uma intervenção terapêutica 
para modelamento da fluência e prosódia da fala. 
A) Atividade de leitura em coro.  
B) Treino de respiração em padrão costodiafragmático. 
C) Exercícios de tempo máximo de fonação com sons vibrantes 

de língua.  
D) Exercícios de tempo máximo de fonação com sons vibrantes 

de língua em glissando ascendente. 
 
Questão 23 
A gagueira se caracteriza por rupturas involuntárias do fluxo 
da fala, ocorrem repetições de sons e sílabas, prolongamentos 
de sons, bloqueios, pausas extensas e intrusões de palavras 
ou sons. Estudos atuais indicam o fator neuroquímico na 
gênese da gagueira, sendo que os fatores ambientais 
interagem neste processo podendo interferir no quadro 
clínico. Sobre as atitudes inadequadas da família nos casos de 
gagueira infantil a serem conscientizadas e modificadas ao 
lidarem com as situações de comunicação, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Famílias que propiciam situações de exposição oral 

seja na forma de leitura, canto ou outras. 
(     ) Famílias que incentivam a criança falar rapidamente. 
(     ) Famílias que finalizam as frases das crianças antes que 

tenham tempo para elaboração do discurso. 
(     ) Famílias com limitação da disponibilidade para responder 

à criança quando ela precisa; só atendem na ocorrência 
de rupturas. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) V, F, V, F. 
C) F, V, F, V. 
D) V, V, V, V. 
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Questão 24 
O Ministério da Saúde determinou, após o ano 2000, a criação 
da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) 
devido ao resultado de uma pesquisa em que o grau de 
desnutrição era moderado ou grave em 49% da população 
internada em hospitais públicos do Brasil. Dentre os diversos 
profissionais componentes dessa equipe, o Fonoaudiólogo 
destaca-se por seu papel no diagnóstico e reabilitação das 
disfagias. Ressalta-se que a proposta em equipe, multipro-
fissional requer interação entre seus componentes. Em 
relação às atribuições do Fonoaudiólogo na EMTN, de acordo 
com a equipe designada pelo Ministério da Saúde, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Identificar a disfagia, determinar a via preferencial de 

alimentação e realizar a reabilitação do distúrbio da 
deglutição.  

(     ) Com o objetivo de assegurar o suporte nutricional seguro 
e eficaz, identificar fatores de risco e implementar 
estratégias e cuidados respiratórios.  

(     ) Para a dieta por via oral, indicar o volume em cada 
oferta e a frequência ao dia.  

(     ) Indicar o tipo de consistência da dieta por via oral e os 
utensílios a serem usados.  

(     ) Observar o padrão respiratório antes e após a ingestão 
da dieta.  

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F, V. 
B) F, V, F, V, V. 
C) F, V, F, V, F. 
D) V, F, V, V, F. 
 
Questão 25 
Estudos indicam a associação dos distúrbios do processa-
mento auditivo central e sua interferência no processo de 
aprendizagem, seja no âmbito da linguagem oral ou escrita, 
podendo também prejudicar no campo social e profissional. 
A avaliação do processamento auditivo central poderá contri-
buir para o esclarecimento do fator causal de muitas queixas 
fonoaudiológicas. Sobre os casos em que deve ser feito o 
encaminhamento para a avaliação do processamento auditivo 
central, marque V para os verdadeiros e F para as falsas. 
(     ) Dificuldade em comunicação em ambientes ruidosos. 
(     ) Dificuldade de atenção e fala. 
(     ) Pessoas com cefaleia tensional ou migrânea e otites 

recorrentes. 
(     ) Pessoas com transtornos de voz, na fluência ou na 

linguagem oral e escrita. 
(     ) Desconforto a sons, sendo que o resultado da audio-

metria tonal é normal. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V, F. 
B) V, F, V, F, V. 
C) V, V, F, F, F. 
D) V, V, V, V, V. 
 
 

Questão 26 
Diversas alterações da linguagem e da fala podem ocorrer 
na infância podendo afetar a comunicação, bem como 
comprometer a aprendizagem em geral. O tratamento 
fonoaudiológico é distinto de acordo com o diagnóstico; 
daí a importância do profissional ter conhecimento das 
características e da etiologia, além de outros fatores 
correlacionados. Assinale, a seguir, a definição de distúrbio 
fonológico. 
A) Alteração de fala associada a alterações musculoesqueléticas. 
B) Distúrbio da fala infantil, de ordem neurológica sem 

déficits neuromusculares, em que há prejuízo na precisão 
e consistência dos movimentos de fala. 

C) Dificuldade de fala que se caracteriza pelo uso inade-
quado dos sons de acordo com a idade e variações 
regionais. Pode haver ocorrência de erros na produção, 
percepção e/ou organização dos sons.  

D) Alteração no desenvolvimento da linguagem de caráter 
persistente, em que não há limitações da inteligência, 
perda auditiva, problemas neurológicos focais; mesmo a 
criança tendo oportunidades social e educacional que 
favorecem um bom desenvolvimento. 

 
Questão 27 
Denominam-se disartrias as alterações fonéticas da fala em 
decorrência de lesão neurológica, cuja abrangência envolve 
os mecanismos de fala. Quanto aos itens que devem ser 
avaliados, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia. 
(     ) Sensibilidade do véu palatino, língua e lábios. 
(     ) Avaliação estrutural da musculatura facial em repouso 

e em movimento. 
(     ) Avaliação dos movimentos mandibulares. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, V, F, V. 
C) V, V, V, F. 
D) F, F, V, F. 
 
Questão 28 
A paralisia facial promove um grande impacto para quem é 
acometido pela alteração significativa da mímica facial, 
dentre outras. É classificada em central e periférica, o que 
resulta em sintomas distintos. São características faciais 
compatíveis com os casos de paralisia facial central: 
A) Paralisia facial unilateral dos músculos da expressão 

facial.  
B) Perda dos movimentos da metade superior dos músculos 

da face. 
C) Ausência de sulcos na testa e comprometimento do 

vedamento ocular. 
D) Comprometimento nos terços médio e inferior da face, 

sendo que o movimento das duas sobrancelhas e dos 
olhos é mantido.   
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Questão 29 
A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia considera que a 
disfagia orofaríngea mecânica é decorrente de alterações 
estruturais, incluindo lesões neurais periféricas. O uso de 
tubos de alimentação pode gerar dificuldades emocionais, 
como o isolamento e a depressão. A deglutição sofre 
influência pelo uso prolongado de sonda nasogástrica, 
motivo pelo qual tem sido mais indicada a alimentação por 
gastrostomia para o disfágico. São considerados sintomas 
de uso prolongado de sonda nasoesofágica: 
A) Engasgo, tosse e odinofagia. 
B) Dor para engolir, boca seca e tosse. 
C) Boca seca e voz alterada após alimentação. 
D) Redução da percepção de olfato na fase antecipatória da 

deglutição, diminuição da sensibilidade faríngea e peristalse 
faringoesofágica e aumento do risco de refluxo gastroeso-
fágico e de estenose esofágica. 

 
Questão 30 
Estudos indicam que a doença do refluxo gastroesofágico 
acomete cerca de 10 a 50% da população mundial; provoca 
sintomas laringofaríngeos que podem estar relacionados à 
agressão direta causada tanto pelo conteúdo refluído quanto 
pelo reflexo vagal. Sobre a qualidade vocal que ocorre com 
mais frequência nestes casos, assinale a alternativa correta.  
A) Imprecisão  articulatória, hipernasalidade e qualidade vocal 

rouca-soprosa.  
B) Voz rugosa com grau de aspereza variável, pobre em 

harmônicos e em intensidade.  
C) Voz rugosa (rouca) ou soprosa, pitch adequado, loudness 

adequada ou fraca e ressonância laringo-faríngea.  
D) Voz tensa-estrangulada, com pitch que pode ser grave ou 

agudo, podendo haver quebras de sonoridade e resso-
nância laringo-faríngea. 

 
Questão 31 
A voz pode sofrer alterações ao longo dos ciclos de vida 
devido a fatores orgânicos e/ou emocionais. Na senescência, 
a voz pode ser modificada e ser alterada pelo declínio de 
funções biológicas e até por fatores emocionais. Em relação 
às características vocais nessa fase, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Ocorre rouquidão leve a moderada, diminuição do volume, 

da projeção e da resistência vocal, soprosidade, instabi-
lidade vocal.  

(     ) Não ocorre rouquidão nem diminuição do volume da 
voz. 

(     ) A projeção e a resistência vocal não apresentam alteração. 
(     ) Não ocorre soprosidade e instabilidade vocal. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, F, F. 
 
 

Questão 32 
Tem ocorrido com frequência alta, queixa de recusa 
alimentar por parte de crianças. Sabe-se que inúmeros 
fatores podem estar envolvidos como fatores genéticos, 
biológicos, psicológicos, dentre outros. A transição na 
ingestão oral de alimentos exclusivamente líquidos para 
semissólidos e sólidos requer, além de outros fatores, o 
desenvolvimento de habilidades motoras orais. Crianças 
com alta seletividade devido a déficits de processamento 
sensorial apresentam: 
A) Reflexo de vômito ao tentar engolir. 
B) Engasgo e dificuldade em todas as texturas. 
C) Dificuldade em todas as texturas alimentares. 
D) Reflexo de vômito em antecipação a objetos tocarem a 

sua boca; rejeitam apenas certas texturas, especialmente 
alimentos de consistência sólida. 

 
Questão 33 
Para a manutenção do equilíbrio corporal é necessário que 
alguns sistemas tenham seu funcionamento adequado sob 
a coordenação do cerebelo. Sintomas de tontura podem 
indicar algum comprometimento no sistema vestibular 
central ou periférico, sendo que a avaliação otoneurológica 
é um importante procedimento para o estabelecimento do 
diagnóstico. São considerados elementos responsáveis 
pela manutenção do equilíbrio corporal:  
A) Orelha média e propriocepção. 
B) Orelha média e sistema vestibular.  
C) Orelha média, sistema vestibular e visual. 
D) Sistema vestibular, visual e proprioceptivo.  
 
Questão 34 
Sobre a fissura labiopalatina que pode ser a causa de uma 
série de comprometimentos na comunicação, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Pessoas com disfunção velofaríngea por fissura de 

palato pós ou transforame apresentam, frequen-
temente, distúrbios de fala obrigatórios, como emissão 
de ar nasal e hipernasalidade, fraca pressão intraoral. 

(     ) Pode ocorrer atraso de linguagem.  
(     ) Compreende-se como distúrbio articulatório compen-

satório a estratégia para compensar a incapacidade de 
gerar pressão aérea na cavidade oral. 

(     ) Pessoas com disfunção velofaríngea por fissura de palato 
pós ou transforame apresentam distúrbio articulatório 
compensatório como: golpe de glote, fricativa faríngea, 
fricativa velar, fricativa nasal posterior, plosiva faríngea e 
plosiva dorso médio palatal.  

A sequência está correta em 
A) F, V, F, V. 
B) V, F, V, F. 
C) F, F, F, V. 
D) V, V, V, V. 
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Questão 35 
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH) é observável desde a infância estando associado a 
dificuldades no processo de aprendizagem da linguagem 
escrita. As crianças apresentam sintomas de desatenção, 
inquietude e impulsividade. O tratamento é realizado em 
equipe multiprofissional. Sobres as possíveis dificuldades 
apresentadas nestes casos de acordo com a literatura, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Dificuldade nos aspectos fonológicos da linguagem. 
(     ) Dificuldade no aprendizado de habilidades metalinguísticas. 
(     ) Dificuldade no aprendizado da leitura.  
(     ) Dificuldade no processamento auditivo. 
(     ) Comprometimento nas habilidades cognitivo-linguísticas. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V, F. 
B) V, F, V, F, F. 
C) F, V, F, V, V. 
D) V, V, V, V, V. 
 
Questão 36 
A língua é uma estrutura que tem uma importante atuação 
na execução das funções do sistema estomatognático. É 
constituída por músculos classificados como intrínsecos e 
extrínsecos. São considerados músculos intrínsecos da 
língua: 
A) Músculo transverso e músculo vertical. 
B) Músculos longitudinais superior e inferior. 
C) Músculos longitudinais superior e inferior e músculo trans-

verso. 
D) Músculos longitudinais superior e inferior, músculo trans-

verso e vertical. 
 
Questão 37 
Algumas características verbais e não verbais são comuns em 
crianças com Apraxia de Fala na Infância (AFI) e com outros 
tipos de distúrbios de fala também. Na AFI, há um prejuízo 
central no planejamento e na programação das sequências 
dos movimentos de fala. Portanto, é importante saber 
identificar qual transtorno de fala indica o conjunto de 
sintomas apresentados pela criança. Diante do exposto, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas 
no que se refere à AFI. 
(     ) A inteligilidade de fala e a prosódia estão alteradas em 

crianças com AFI.  
(     ) A criança pequena e os bebês com suspeita de AFI não 

têm déficit sensorial, fraqueza muscular ou transtornos 
orgânicos periféricos.  

(     ) Repertório de babucio canônico sem limitação. 
(     ) Não apresenta erros na ordem das palavras em frases 

simples. 
(     ) Dificuldade para combinar sílabas diferentes. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F, V. 
B) F, V, F, V, F. 
C) F, F, F, V, V. 
D) V, V, F, F, V. 

Questão 38 
No cotidiano da clínica fonoaudiológica é frequente a procura por 
atendimento devido a distúrbio da deglutição associado a 
alterações funcionais e/ou odontológicas, sem envolvimento de 
alterações cognitivas e/ou neurológicas. Nos casos odontológicos 
especificamente, denomina-se deglutição adaptada. Conside-
rando os distúrbios da deglutição, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A proposta terapêutica fonoaudiológica mais indicada é 

a terapia miofuncional orofacial.  
(     ) Os exercícios isotônicos objetivam o aumento da 

oxigenação e amplitude dos movimentos.   
(     ) Os exercícios isométricos objetivam o aumento da 

oxigenação e amplitude dos movimentos.  
(     ) Para a automatização da deglutição adequada é neces-

sário que, ao final do tratamento, o cliente monitore a 
execução da deglutição nas mais diversas experiências 
alimentares do seu dia e, assim, possibilite a autocorreção.   

A sequência está correta em 
A) V, V, F, V. 
B) V, F, V, F. 
C) F, F, F, V. 
D) F, V, V, F. 
 
Questão 39 
A avaliação audiológica é composta pela realização de vários 
exames que contemplam a análise dos resultados pelo 
critério anatômico e funcional. Em relação à finalidade da 
timpanometria e análise de seus resultados pela classificação 
de Jerger (1970), conforme orientação incluída no Manual de 
Audiologia do Conselho Federal de Fonoaudiologia, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Curva tipo A: mobilidade normal do sistema tímpano-   

-ossicular. 
(     ) Avaliar o funcionamento e a integridade da orelha 

média. 
(     ) Curva Tipo Ad: hipermobilidade do sistema tímpano-       

-ossicular. 
(     ) Curva Tipo B: ausência de mobilidade do sistema 

tímpano-ossicular. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 
Questão 40 
Paciente, 54 anos, cujos dados referidos antecedentes à 
doença é ter sido advogado, procurou atendimento fonoaudi-
ológico apresentando os sintomas: não fluente, comprome-
timento severo da compreensão da linguagem, não consegue 
realizar repetição e nomeação, não escreve e, por fim, 
apresenta mutismo e estereotipia. O quadro clínico hipotético 
se refere à afasia: 
A) Global.  
B) De Broca. 
C) Transcortical mista.  
D) Transcortical motora. 
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INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 




