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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Excerto para responder às questões de 01 a 03. 
  

O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasi-
leira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a 
toda a população brasileira. Seu início se deu nos anos 70 e 80, 
quando diversos grupos se engajaram no movimento sanitário, 
com o objetivo de pensar um sistema público para solucionar os 
problemas encontrados no atendimento da população defen-
dendo o direito universal à saúde. 

Já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e instituiu 
os preceitos que seguem até hoje. A partir deste momento, a 
população brasileira passou a ter direito à saúde universal e 
gratuita. O SUS atende todos que procuram suas unidades de 
saúde ou tem necessidade de atendimento de emergência. 

Desde setembro de 2000, quando foi aprovada a Emenda 
Constitucional 29 (EC-29), o SUS é administrado de forma tripar-
tite, e conta com recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os ges-
tores são responsáveis pela administração dos recursos, sua 
implantação e qualidade.  

(Portal Brasil. SUS: 27 anos transformando a história da saúde no Brasil. 23 
jul., 2015. Adaptado. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/ 

cidadao/banco-de-noticias/story/7152-sus-27-anos-transformando-a-
historia-da-saude-no-brasil.) 

 

Questão 01 
No que concerne a aspectos de textualidade e informatividade, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. A organização composicional do excerto segue uma es-

trutura temporal, marcada pela sequência cronológica 
de fatos/eventos. 

II. Os agentes responsáveis pela criação do SUS estão explícitos 
no terceiro parágrafo do excerto.  

III. O propósito comunicativo do excerto é instruir a população 
brasileira sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.  
C) III.   
D) I e II.  
 

Questão 02 
Entre os recursos expressivos empregados no excerto, destaca-
-se a 
A) intertextualiadade, na qual o excerto retoma e reelabora 

outros textos.  
B) ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, 

com intenção crítica. 
C) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-  

-se à própria linguagem.  
D) conotação, caracterizada pelo uso de termos em sentido 

figurado, dependentes de um contexto particular. 

Questão 03 
Considerando-se o contexto, mantêm-se a correção e o sen-
tido de um trecho do excerto caso se venha a substituir 
A) a palavra destacada em “[...] e instituiu os preceitos que 

seguem até hoje.” (2º§) por dois quais. 
B) o elemento destacado em “[...] com o objetivo de penar 

um sistema público [...]” (1º§) por afim de.   
C) a construção “[…] defendendo o direito universal à saúde.” 

(1º§) por e defender o direito universal à saúde.                                                                                               
D) a palavra destacada em “O Congresso Nacional aprovou a 

Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sis-
tema […]” (2º§) por o qual.  

 
Excerto para responder as questões de 04 a 06. 
 

Atualmente, parece impossível mencionar qualquer campo 
da vida social que não foi afetado pelos recursos tecnológicos. A 
cada inovação, setores como o comercial, a educação e o lazer 
parecem ganhar novos significados graças às potencialidades do 
virtual, que facilitou (e muito!) nossas rotinas. A relação entre 
tecnologia e saúde também não pode ser ignorada: sua junção 
tem afetado positivamente a administração hospitalar. 

Os avanços dos estudos em tecnologia impactam todos os 
processos de uma clínica, desde a comunicação até a coleta de 
informações. Quer um exemplo? Segundo o Saúde Business, 
atualmente, existem 9 mil aplicativos médicos e 60 milhões de 
pessoas usam redes sociais para pesquisar saúde. 

As melhorias tecnológicas são significativas, proporcio-
nando segurança ao paciente e ao profissional de saúde ao 
gerir custos e melhorar a produtividade.  

(SOARES, Fernando. Tecnologia e saúde: entenda o futuro da medicina. 
CMTecnologia, 2018. Adaptado. Disponível em: https://blog. 

cmtecnologia.com.br/impacto-de-tecnologias-na-melhoria-da-saude/.) 
 

 

Questão 04 
De acordo com o excerto, a tecnologia  
A) é usada apenas por pacientes que procuram em aplicati-

vos por atendimento médico especializado. 
B) atinge de forma diferente as esferas sociais, por isso é mais 

presente em alguns campos do que em outros.                                                                                               
C) simplifica a rotinas clínicas e hospitalares, já que os dados 

dos pacientes podem ser facilmente encontrados nas redes 
sociais.  

D) está modificando o gerenciamento de organizações de 
saúde e tornando mais assertiva a relação entre médicos 
e pacientes.  

 

Questão 05 
“[...] facilitou (e muito!) nossas rotinas.” (1º§) O verbo que 
possui o mesmo tipo de complemento que o verbo destacado 
acima está empregado em:  
A) “[...] existem 9 mil aplicativos médicos [...].” 
B) “As melhorias tecnológicas são significativas, [...].”                                                                                                
C) “[...] 60 milhões de pessoas usam redes sociais para pes-

quisar saúde.”  
D) “A relação entre tecnologia e saúde também não pode ser 

ignorada: [...].” 
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Questão 06 
“A cada inovação, setores como o comercial, a educação e o 
lazer parecem ganhar novos significados graças às potencia-
lidades do virtual [...]” (1º§). Os elementos destacados no tre-
cho têm, respectivamente, o sentido de:  
A) ratificação – virtudes                                                                              
B) novidade – possibilidades  
C) recuperação – capacidades 
D) aperfeiçoamento – privilégios 
 
Excerto para responder às questões de 07 a 10. 
 

Não espero nem solicito o crédito do leitor para a tão 
extraordinária e no entanto tão familiar história que vou contar. 
Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até os meus 
próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto não estou 
louco, e com toda a certeza que não estou a sonhar. Mas porque 
posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu 
fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem 
comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. 
Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-         
-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procura-
rei esclarecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi 
quase exclusivamente o de terror; a muitos outros parecerão 
menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível 
que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha 
fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, 
mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará 
tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma 
sequência bastante normal de causas e efeitos.  

Já na minha infância era notado pela docilidade e humani-
dade do meu carácter. Tão nobre era a ternura do meu coração, 
que eu acabava por tornar-me num joguete dos meus com-
panheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais e os meus 
pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com 
eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão 
feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta 
faceta do meu carácter acentuou-se com os anos, e, quando 
homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer. 
Quanto àqueles que já tiveram uma afeição por um cão fiel e 
sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhes a natu-
reza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No 
amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, 
alguma coisa há que vai direito ao coração de quem tão fre-
quentemente pôde comprovar a amizade mesquinha e a frágil 
fidelidade do homem.  

(Edgar Allan. O gato preto. Fragmento. Disponível em: https:// 
www.ufrgs.br/soft-livre-edu/vaniacarraro/files/2013/04/o_gato_preto-

allan_poe.pdf.) 

 

Questão 07 
O referente indicado entre parênteses em relação ao ele-
mento destacado NÃO está correto em:  
A) “Louco seria esperá-lo” (1º§) (crédito)                                                                                                
B) “No entanto, não procurarei esclarecê-los” (1º§) (aconte-

cimentos)  
C) “explicar-lhes a natureza ou a intensidade da compensa-

ção.” (2º§) (companheiros)  
D) “nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer 

e os acariciava” (2º§) (animais) 

Questão 08 
O narrador precisa contar essa história, pois  
A) a vida dele está chegando ao fim; ele morrerá em breve.   
B) está aterrorizado com sua mudança de comportamento.                                                                                                
C) ninguém acredita na série de fatos que ocorreram com 

ele.  
D) busca se redimir com as pessoas em que provocou sofri-

mento.  
 

Questão 09 
Considerada a substituição do sintagma destacado pelo que 
está entre parênteses no final da transcrição, o verbo que de-
verá permanecer no singular está em:  
A) “de quem tão frequentemente pôde comprovar” (daqueles) 
B) “Esta faceta do meu carácter acentuou-se com os anos 

[...]” (estes traços singulares)  
C) “Já na minha infância era notado pela docilidade [...]” 

(nos meus primeiros anos de vida)                                                                                                
D) “Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito 

menos excitável do que a minha encontrará [...] uma se-
quência bastante normal de causas e efeitos.” (pessoas com 
percepções) 

 
Questão 10 
Sem prejuízo para correção e a lógica, uma vírgula poderia 
ser colocada imediatamente depois de  
I. “eles”, na frase “Com eles passava a maior parte do meu 

tempo [...]”. 
II. “história”, na frase “[...] tão familiar história que vou 

contar [...]”. 
III. “entanto”, na frase “No entanto não estou louco [...]”. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.   
C) III.  
D) I e III.  
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 11 
De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, preza o Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde como: 
A) Porta de entrada exclusivamente dos serviços ao atendi-

mento inicial aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
de forma organizativa.  

B) Instâncias de pactuação consensual entre os entes fede-
rativos para definição das regras da gestão compartilhada 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) Tratado de cooperação firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e os ser-
viços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, 
com definição de responsabilidades, indicadores e metas 
de saúde, envolvendo critérios avaliativos, recursos fi-
nanceiros, fiscalização e controle necessários à imple-
mentação das ações e serviços de saúde. 

D) Contrato que preconiza critérios para o diagnóstico da 
doença ou do agravo à saúde; o tratamento estabelecido, 
com os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando couber; as posologias recomendadas; os meca-
nismos de controle clínico; e, o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos 
pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Questão 12 
A Constituição da República Federativa do Brasil prevê a saúde 
pública como um dever do Estado sendo um direito que deve 
ser assegurado de forma homogênea aos indivíduos com o 
intuito de garantir o exercício de direitos fundamentais. Em 
caráter complementar, a iniciativa privada poderá participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS). No que tange à assistência à 
saúde na iniciativa privada, analise as afirmativas a seguir. 
I. As instituições privadas deverão atuar de forma comple-

mentar ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, ainda, seguir 
as diretrizes preconizadas pelo SUS através de contrato 
direto público ou convênio, sendo prioritárias as entida-
des filantrópicas e sem fins lucrativos. 

II. As instituições privadas estão aptas a receber recursos 
públicos para auxílios ou subvenções com fins exclusiva-
mente lucrativos.  

III. A regulamentação através de lei ocorrerá no que tange 
às condições e requisitos quanto à remoção de órgãos e 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, assim com a coleta, o processa-
mento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
interdito todo tipo de comercialização. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

Questão 13 
As Regiões de Saúde são formadas por municípios fronteiriços 
que compartilham identidades culturais, econômicas e sociais, 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes. A fina-
lidade dessas regiões é integrar a organização, o planejamento 
e a execução de ações e serviços de saúde. Mecanismo inter-
federativo de gestão da saúde, esses territórios vizinhos, de cir-
culação e vivências em comum entre populações, têm entre 
seus objetivos a garantia do acesso resolutivo da população à 
saúde, em tempo oportuno e com qualidade, incluindo ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados em 
Redes de Atenção à Saúde (RAS), assegurando a integralidade 
do SUS. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Considerando que a Região de Saúde para ser constituída 
terá que obrigatoriamente ter, no mínimo, determinadas 
ações e serviços, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Atenção primária. 
(     ) Urgência e emergência. 
(     ) Atenção psicossocial. 
(     ) Vigilância em saúde. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 
 
 

Questão 14 
O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 é um documento 
que comprova a vacinação do cidadão contra a Covid-19. O 
Ministério da Saúde disponibiliza, por meio do ConecteSUS Ci-
dadão, a possibilidade do cidadão visualizar, salvar e imprimir o 
seu certificado. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Quanto ao ConecteSUS, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O aplicativo oficial do Ministério da Saúde permite que o 

cidadão acompanhe, na palma da mão, o seu histórico 
clínico.   

B) Apresenta resultados de exames laboratoriais de Covid-
19, medicamentos dispensados pelo programa “Farmácia 
Popular”, além dos registros de doações de sangue e acom-
panhamento da posição na lista de transplantes.   

C) A opção Rede de Saúde permite ao cidadão encontrar es-
tabelecimentos de saúde próximos à sua residência, de 
acordo com o tipo de serviço almejado, permitindo a mar-
cação de consulta e exames laboratoriais de acordo com a 
sua necessidade.  

D) A área de vacinas possibilita o acesso ao histórico de vaci-
nação, a Carteira Nacional de Vacinação e o Certificado 
de Vacinação de Covid-19, contendo informações sobre 
as vacinas administradas pelo SUS com especificações sobre 
a data de aplicação, lote, estabelecimento de saúde e código 
do vacinador.   

 

Questão 15 
“De acordo com a Lei nº 8080/1990, entende-se por 
____________________ um conjunto de ações que propor-
cionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 
das doenças ou agravos.” Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a afirmativa anterior.  
A) vigilância sanitária 
B) saúde do trabalhador 
C) assistência terapêutica 
D) vigilância epidemiológica 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
O implante coclear é um dispositivo eletrônico, biocompatível, 
biomédico e durável, cuja função é transformar a energia so-
nora em baixos níveis de corrente elétrica e proporcionar a 
estimulação elétrica das fibras remanescentes do nervo audi-
tivo. Representa um grande avanço no tratamento de crianças 
com deficiência auditiva pré-lingual, principalmente quando 
realizado nos primeiros anos de vida. Sobre os critérios de se-
leção e indicação do implante coclear em crianças, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Benefício limitado das habilidades auditivas com o uso de 

aparelho de amplificação sonora individual; baixo índice de 
reconhecimento auditivo em testes de percepção de fala 
com amplificação. 

II. Idade mínima de nove meses para deficiência auditiva 
profunda ou vinte e quatro meses para deficiência audi-
tiva severa; idade máxima de quarenta e oito meses, pre-
ferencialmente, para deficiência auditiva pré-lingual, con-
siderando-se a maior plasticidade neuronal. 

III. Permeabilidade coclear para a inserção cirúrgica dos ele-
trodos e limiares auditivos tonais iguais ou superiores a 
70 dBNA a partir de 1.000 Hz. 

IV. Motivação da família para o uso do implante coclear e 
para o desenvolvimento de atitudes de comunicação fa-
voráveis pela criança, assim como expectativas familiares 
adequadas em relação ao resultado do implante coclear. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) II e III. 
C) II e IV. 
D) I, III e IV. 
 

Questão 17 
Os testes audiológicos e a equilibriometria visam investigar 
lesões auditivas e/ou vestibulares; localizar se a alteração é 
periférica, central ou mista; verificar o lado lesionado, o tipo 
de lesão auditiva e/ou vestibular, a intensidade da lesão; assim 
como auxiliar na identificação do agente etiológico. O estudo 
do equilíbrio corporal é parte da avaliação otoneurológica, que 
inclui anamnese, exame otorrinolaringlógico, testes audiológi-
cos e equilibriometria. Diante do exposto, assinale a afirmativa 
correta.  
A) A equilibriometria avalia os sistemas motores oculares 

supranucleares, como os reflexos vestíbulo-ocular; sacá-
dico; de perseguição; optocinético; de fixação; e, vestibu-
loespinhal.                                                                                                

B) A vectoeletronistagmografia é um exame que grava os mo-
vimentos oculares em dois canais de registro, captando a 
variação do potencial elétrico auditivo. Identifica os movi-
mentos oculares horizontais e verticais. 

C) A integração funcional das informações de estruturas sen-
soriais dos sistemas vestibular, visual e proprioceptivo nos 
núcleos talâmicos, sob a coordenação dos lobos temporal, 
occipital e parietal, desencadeia os reflexos oculares.  

D) O nistagmo, elemento fundamental de análise do reflexo 
vestibuloespinhal, é um movimento involuntário dos olhos, 
formado por uma sucessão de, no mínimo, dois batimentos 
oculares que têm uma componente lenta e uma compo-
nente rápida. 

 

Questão 18 
A variedade de síndromes afásicas presentes na literatura fez 
da afasia uma das desordens neurológicas mais classificadas. 
A classificação clínica tradicional das afasias baseia-se nos de-
sempenhos do paciente na linguagem espontânea, compreen-
são, nomeação e repetição. Apesar da classificação das ma-
nifestações afásicas em síndromes clássicas ser insuficiente 
para a compreensão do distúrbio de linguagem do paciente, 
descrever as “síndromes” como o conjunto de manifestações 
previstas facilita a comunicação entre os profissionais. Em 
relação aos tipos de afasia, assinale a afirmativa correta. 
A) A característica marcante da afasia de condução são os 

erros encontrados nas atividades de nomeação e repeti-
ção; porém, a emissão mostra-se menos prejudicada que 
a fala espontânea.                                                                                               

B) Na afasia transcortical motora, o paciente apresenta lin-
guagem espontânea bastante reduzida, com expressão lenta 
e breve. A repetição é boa, sendo melhor que a emissão oral 
durante a fala espontânea.  

C) Na afasia transcortical sensorial, o paciente apresenta de-
sempenho ruim em atividades de repetição sem, necessa-
riamente, compreender o que lhe é solicitado. Podem ser 
observadas parafasias semânticas, anomias e circunlóquios. 

D) A compreensão encontra-se muito comprometida na afasia 
de Wernicke; em alguns casos raros os pacientes conseguem 
compreender algum elemento mínimo do discurso; porém, 
atividades de nomeação e repetição não estão prejudicadas.
  

Questão 19 
As lesões organofuncionais são formações benignas. O diag-
nóstico diferencial entre algumas dessas lesões e as alterações 
estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais é, muitas 
vezes, difícil, porém essencial para a elaboração de um plano 
terapêutico correto para o paciente. Fatores causais, caracte-
rísticas laringológicas e alterações vocais auxiliam nessa tarefa; 
entretanto, muitos desses aspectos são comuns a diversas 
lesões. Sobre as lesões organofuncionais, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Os pólipos são lesões de massa geralmente bilaterais, de 

configuração endofítica, podendo ser sésseis ou pediculados, 
com tamanhos e coloração variados.  

B) As úlceras de contato são escavações unilaterais, algumas 
vezes bilaterais, que ocorrem na mucosa que cobre o 
processo vocal da cartilagem tireoidea. 

C) O edema de Reinke é uma lesão difusa na camada superfi-
cial da lâmina própria, de coloração rosada. Não repre-
senta degeneração, inflamação ou hipertrofia.  

D) Os nódulos são lesões de massa, benignas, unilaterais, 
com característica esbranquiçada ou levemente averme-
lhada, que se desenvolvem na camada profunda da lâmina 
própria, decorrentes essencialmente do abuso vocal.                                                                                                
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Questão 20 
Os fonemas fricativos são fáceis de serem distorcidos por 
serem contínuos. Dessa forma, qualquer alteração no padrão 
de pressão do ar pela constrição anterior da cavidade oral 
pode resultar na distorção desse som. Os fonemas fricativos 
línguo-alveolares /s/ e /z/ são produzidos com constrição da 
corrente aérea entre a ponta da língua e o alvéolo inferior. A 
borda da língua assume forma e posição específica, para que o 
fluxo aéreo seja direcionado para os incisivos inferiores. Caso 
ocorra modificação nessas condições, o som é produzido de 
maneira inadequada. O termo ceceio refere-se à produção 
incorreta dos fricativos línguo-alveolares. Sobre os tipos de 
ceceio, analise as afirmativas a seguir. 
I. O ceceio anterior ocorre quando o sopro respiratório é 

direcionado centralmente, mas a língua encontra-se mal 
posicionada nos planos vertical e ântero-posterior, em 
geral entre os dentes anteriores. 

II. O ceceio lateral ocorre quando a ponta da língua exerce 
pressão sobre os incisivos centrais superiores ou no alvéolo, 
a corrente de ar é dividida e ocorre escape lateral do ar pela 
cavidade oral. 

III. O ceceio nasal é considerado raro, sendo ocasionado por um 
fechamento velofaríngeo insuficiente, associado à retração 
da língua. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas.                                                                                                
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 21 
A paralisia facial decorre da interrupção do influxo nervoso de 
qualquer um dos segmentos do nervo facial, VII par craniano. 
Resulta em paralisia completa ou parcial da mímica facial com 
repercussões de ordem estética e funcional dos músculos 
faciais e, além do quadro clínico clássico, que tipicamente en-
volve a hemiface afetada, pode estar associada a distúrbios da 
gustação, salivação, lacrimejamento e hipoestesia no canal 
auditivo externo. A terapia fonoaudiológica visa à reabilitação 
das funções estomatognáticas e da expressividade facial. 
Sobre a paralisia facial, assinale a afirmativa correta. 
A) A paralisia facial de origem periférica caracteriza-se pela 

paralisia da porção inferior da fase contralateral à lesão; 
na paralisia facial central, o comprometimento é hemi-
face ipsilateral à lesão.                                                                                           

B) Pacientes com paralisia facial podem apresentar altera-
ções na deglutição com dificuldade para deglutir devido 
ao aumento da salivação e paralisia nos músculos milo-           
-hioideo e zigomático, ambos inervados pelo VII par craniano. 

C) Recursos como manobras de deslizamentos orofaciais e 
solicitação da execução funcional são utilizados na rea-
bilitação orofacial de forma isotônica para aumento da 
força muscular ou isométrica para manutenção do con-
trole de movimento e tônus muscular.  

D) O conhecimento das especificidades da musculatura oro-
facial são de fundamental importância. Na fase flácida da 
paralisia facial, o principal objetivo da atuação fonoau-
diológica é manter o metabolismo muscular ativo na he-
miface acometida, a fim de evitar a atrofia.  

 

Questão 22 
A disartria é um distúrbio de fala de etiologia neurológica, 
resultante de alterações no controle muscular dos mecanis-
mos envolvidos na produção da fala, ocasionando alterações 
na emissão oral, devido a uma paralisia, fraqueza ou falta de 
coordenação dos músculos da fala. Sobre as disartrias, é 
correto afirmar que: 
A) As alterações do padrão respiratório, em geral, não ocasio-

nam incoordenação pneumofonoarticulatória, uma vez que 
abrangem o fim da emissão após a fase expiratória e o uso 
de ar de reserva. 

B) Apesar da variação dos quadros disártricos, é comum obser-
var na maioria dos pacientes: diminuição da velocidade da 
fala; imprecisão articulatória; fala lenta e irregular; monoal-
tura; e, monointensidade.   

C) As alterações prosódicas são frequentemente observa-
das nos pacientes disártricos e representam os distúrbios 
fisiopatológicos caracterizados por lentidão, incoordena-
ção e tônus anormal do mecanismo velofarígeo. 

D) Embora as anormalidades fonatórias e respiratórias sejam 
frequentemente encontradas em pacientes disártricos, as 
anormalidades na ressonância são as características predo-
minantemente mais desviadas, afetando, principalmente, a 
produção das consoantes.                                                                                                

 

Questão 23 
A avaliação audiológica tem como objetivo principal determinar 
a integridade do sistema auditivo, além de identificar tipo, grau 
e configuração da perda auditiva em cada orelha. A audiometria 
tonal liminar é fundamental para o processo diagnóstico audio-
lógico, ao determinar os limiares auditivos comparando os valo-
res obtidos com os padrões de normalidade. Considerando as 
informações de tipo, grau, configuração e lateralidade da perda 
auditiva nos resultados audiológicos, assinale a afirmativa IN-
CORRETA. 
A) É possível descrever a curva audiométrica como simétrica 

quando são consideradas aquelas que possuem o mesmo 
grau e a mesma configuração audiométrica. 

B) O entalhe audiométrico é caracterizado quando os limiares 
auditivos em 3.000 Hz ou 4.000 Hz ou 6.000 Hz são maiores 
que 10 dB, quando comparados com os limiares de 1.000 Hz 
ou 2.000 Hz e 6.000 Hz ou 8.000 Hz. 

C) A classificação quanto à configuração considera os limiares 
auditivos de via aérea de cada orelha. Considera-se curva 
ascendente aquela em que os limiares alternam melhora ou 
piora de 5 dB por oitava em todas as frequências; e curva 
horizontal aquela cuja melhora é igual ou maior que 5 dB 
por oitava em direção às frequências altas. 

D) Na literatura, há autores que classificam a perda auditiva 
quanto ao grau com base nos limiares auditivos para as fre-
quências 500, 1.000 e 2.000Hz; outros tomam por base as 
frequências de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. Dessa forma, o 
profissional tem autonomia de escolha da classificação, sendo 
obrigatória a indicação da classificação adotada, desde que 
reconhecida e validada cientificamente.  
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Questão 24 
A deglutição é um processo dinâmico e complexo que obje-
tiva o transporte seguro do bolo alimentar da cavidade oral 
ao estômago, hidratando e nutrindo o organismo, sem que 
haja entrada de partículas nas vias aéreas. Considerando a 
importante contribuição do deslocamento do complexo hio-
laríngeo para a proteção das vias aéreas inferiores durante 
a deglutição, analise as afirmativas a seguir.  
I. O osso hioide é um osso ímpar de morfologia semicircular, 

com abertura voltada posteriormente. Apesar de ser defi-
nido como osso flutuante devido à sua ligação com estrutu-
ras vizinhas por ligamento, fáscias e músculos; possui liga-
ções articulares com a mandíbula, esterno e crânio, fato 
que explica a sua franca mobilidade e os limites de desloca-
mento. 

II. A mobilidade do complexo hiolaríngeo tem sua expressão 
maior na dinâmica da deglutição. O hioide se eleva, se ante-
rioriza e se estabiliza nessa situação, servindo de ponto fixo 
para o músculo tíreo-hioideo, que aproxima a laringe do 
osso hioide agora elevado, colocando a laringe sob a base da 
língua. 

III. A dinâmica do complexo hiolaríngeo é modulada pelos mús-
culos supra-hioideos e infra-hioideos. Os supra-hioideos se 
prendem ao contorno superior do osso hioide e se projetam 
para a mandíbula e o processo estiloide, havendo, ainda, 
interações musculares com a língua e o processo mastoide. 
Os infra-hioideos, músculos fitados na face anterior do pes-
coço, são os omo-hiodeos, os esterno-hioideos, os tíreo-  
-hioideos e, também, os esternotireoiodeos que termi-
nam atuando sobre o hioide via sua fixação laríngea. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas.  
C) I e III, apenas.  
D) II e III, apenas.  

 
Questão 25 
A reabilitação auditiva na infância envolve uma série de conhe-
cimentos, procedimentos e técnicas terapêuticas, abrangendo 
a relação com a criança, seus familiares e cuidadores, bem 
como os seus demais parceiros de comunicação. Os avanços 
tecnológicos possibilitaram o acesso auditivo à fala e redi-
mensionou a atuação fonoaudiológica. Considerando a reabi-
litação auditiva infantil, assinale a afirmativa correta.  
A) A qualidade e a quantidade das interações não são fato-

res determinantes no ambiente auditivo e de linguagem, 
sendo coadjuvantes no processo de desenvolvimento das 
crianças. 

B) A idade de início do uso dos dispositivos auditivos não 
tem influência no processo de reabilitação, uma vez que 
não há evidências de melhores resultados no desenvolvi-
mento auditivo em crianças que vivenciaram um menor 
tempo de privação sensorial. 

C) A capacitação da família e das demais pessoas envolvidas 
com a criança para que consigam dominar o uso de téc-
nicas para favorecer o aprendizado das habilidades audi-
tivas e de estratégias para otimizar a comunicação não 
deve ser considerada, pois o trabalho de reabilitação au-
ditiva é restrito à criança. 

D) A abordagem aurioral e a terapia auditiva-verbal parti-
lham princípios básicos como a identificação precoce da 
perda auditiva seguida de imediata intervenção apropriada, 
acolhimento à família e cuidadores; uso consistente de 
dispositivos auditivos adequados; monitoramento do 
desenvolvimento do bebê; e, reavaliação constante das 
metas terapêuticas. 

 
Questão 26 
A apraxia de fala é um distúrbio de fala de etiologia neuroló-
gica no qual há comprometimento da capacidade de progra-
mar voluntariamente a posição da musculatura dos órgãos 
fonoarticulatórios e a sequência dos movimentos musculares 
para a produção de fonemas e palavras. Em relação à apraxia 
da fala, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pacientes com apraxia de fala apresentam acentuada 

discrepância entre o desempenho da fala automática e 
da fala espontânea, estando a fala espontânea relativa-
mente preservada. Ela apresenta-se pior que a repetição, 
além de o paciente apresentar maior tempo de latência 
na produção do discurso espontâneo. 

II. São observados erros fonêmicos, incluindo omissões, adições, 
repetições e, principalmente, substituições. A repetição de 
fonemas tende a ser mais fácil de pontos anteriores para 
posteriores. 

III. Os erros de articulação aparecem mais comumente nas 
palavras que são fundamentais para a comunicação e se 
acentuam com o aumento da palavra. Os erros em relação 
à zona de articulação são mais frequentes do que os rela-
cionados ao modo de articulação. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas.                                                                                               
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 

 
Questão 27 
A disfagia pode ser definida como dificuldade na condução do 
alimento da boca até o estômago, por meio de fases inter-                
-relacionadas, comandadas por um complexo mecanismo neu-
romotor, considerada como uma incapacidade que contribui 
para a perda da funcionalidade e a independência para ali-
mentação, oferecendo riscos de desnutrição, desidratação e 
pneumonia aspirativa para o paciente. Diante do exposto, assi-
nale a afirmativa correta.  
A) A disfunção na condução por escape pressórico da orofa-

ringe para a rinofaringe tem como origem a alteração na 
fase esofágica da deglutição. 

B) Sialoestase; sialorreia; desnutrição; desidratação; e, pneu-
monias de repetição são manifestações que podem estar 
associadas com a presença da disfagia. 

C) As alterações na fase oral podem ocorrer por comprome-
timento da musculatura faríngea, da dinâmica palatal e/ou 
da dinâmica hioidea e laríngea, afetando os mecanismos de 
proteção de vias aéreas. 

D) A alteração da capacidade de elevar e anteriorizar a la-
ringe durante a deglutição oferece um aumento do risco 
de aspiração, o que dificulta o fechamento vertical do 
vestíbulo laríngeo; porém, sem impacto na abertura da 
transição faringoesofágica. 
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Questão 28 
A utilização da imagem como meio de auxiliar no diagnóstico 
e na monitorização de doenças contribui na elucidação de ca-
minhos terapêuticos mais precisos. A videofluoroscopia da de-
glutição é considerada um exame padrão-ouro para a avalia-
ção, diagnóstico e monitoramento dos distúrbios de degluti-
ção, tendo sobre a avaliação clínica não só o caráter comple-
mentar, mas também papel importante na elaboração de con-
dutas terapêuticas pelo fonoaudiólogo. Considerando os possí-
veis achados na avaliação videofluoroscópica da deglutição, 
assinale a afirmativa correta. 
A) A insuficiência da aposição palato/faringe gera escape pressó-

rico da oro para rinofaringe, produzindo insuficiência na pro-
pulsão do bolo, com consequente prejuízo na eficiência das 
funções faríngeas. 

B) Se considera a ejeção ausente quando o conteúdo oral é 
transferido para a faringe, que recebe e transfere para o 
esôfago todo o volume recebido, sem resíduo atípico re-
tido em nível de transição faringoesofágica. 

C) A ejeção eficiente, em sincronismo com a abertura da 
transição faringoesofágica, ocorre quando, mesmo que 
haja dinâmica de estruturas orais, o conteúdo oral escapa 
passivamente para a faringe quase que exclusivamente 
pela ação da gravidade.  

D) A permeação de vias aéreas pode se dar por penetração, 
quando o conteúdo que invade as vias aéreas ultrapassa 
os limites das pregas vocais. A aspiração ocorre quando 
esse conteúdo não atravessa o limite das pregas vocais. 
Durante a avaliação, é importante definir se o conteúdo 
aspirado é ou não clareado, expulso por reflexo de tosse 
do interior da laringe ou mesmo da traqueia. 

 
Questão 29 
O implante coclear é um dispositivo eletrônico que tem o 
objetivo de substituir parcialmente a função do órgão senso-
rial da audição. Diferentemente dos aparelhos de amplificação 
sonora individual, os implantes cocleares transformam os sons 
em energia elétrica, enviando estímulos às fibras do nervo 
auditivo. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) O implante coclear é composto apenas por componentes 

internos, inseridos no ato cirúrgico, que contêm o receptor-
-estimulador interno e o feixe de eletrodos. 

B) O processo para a realização do implante colear é com-
posto por três etapas: pré-cirúrgica; intracirúrgica; e, acom-
panhamento pós-cirúrgico. O fonoaudiólogo tem atuação 
apenas na etapa pré-cirúrgica de maneira integrada à equipe 
multiprofissional.  

C) O sistema do implante coclear funciona com a captação dos 
sons pelo microfone existente no processador de fala, que os 
converte em informação digital a ser enviada à antena. A 
antena, por sua vez, decodifica a mensagem e a envia, de 
forma amplificada, ao feixe de eletrodos que farão a esti-
mulação da janela oval da cóclea. 

D) Na etapa pré-cirúrgica, além da bateria de testes audio-
lógicos para determinação do tipo e de grau da perda audi-
tiva, o fonoaudiólogo atua na avaliação do benefício do uso 
do dispositivo eletrônico de amplificação sonora para as 
habilidades auditivas, bem como na orientação e no acon-
selhamento dos candidatos em relação às diferentes etapas 
envolvidas no processo de implante coclear.   

Questão 30 
A triagem auditiva neonatal, nacionalmente conhecida como 
“teste da orelhinha”, se fortaleceu no Brasil com o decreto da 
Lei Federal nº 12.303/2010, que tornou obrigatória a realiza-
ção do teste de emissões otoacústicas (EOA) em todos os 
hospitais e maternidades do Brasil, nas crianças nascidas em 
suas dependências. A implementação da triagem auditiva neo-
natal possibilita testar um grande número em um pequeno 
espaço de tempo, sendo um importante meio para a detecção 
precoce de alterações auditivas. Considerando as bases fisio-
lógicas e a realização da avaliação das emissões otoacústicas 
(EOA), assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Na triagem auditiva neonatal com emissões otoacústicas 

transientes (EOAT), o resultado “PASSA” indica funciona-
mento adequado das células ciliadas externas da cóclea, 
sugerindo que os limiares auditivos estão melhores ou 
iguais a 30 dB.  

B) As emissões otoacústicas (EOA) são ondas sonoras possí-
veis de serem captadas no meato acústico externo, gera-
das pela atividade fisiológica da cóclea, localizada na ore-
lha interna, por meio de mecanismo não linear de contra-
ção das células ciliadas externas do órgão de Corti. 

C) Ao falhar na triagem auditiva neonatal, há indicação de 
reteste quinze a trinta dias após a realização do exame. 
Como há necessidade de integridade das estruturas da 
orelha média e do meato acústico externo para captação 
das emissões otoacústicas (EOA), em caso de persistência 
de “FALHA”, há suspeita de alteração auditiva e 
necessidade de encaminhamento para diagnóstico, pois 
a ausência das emissões otoacústicas (EOA), por si só, não 
é capaz de diferenciar a presença de componente 
condutivo ou sensório-neural.  

D) As emissões otocaústicas espontâneas (EOAE) são ener-
gias sonoras produzidas espontaneamente pela orelha 
em resposta à estimulação sonora. Apesar de estarem 
presentes em 40% a 60% dos indivíduos com audição 
normal, é pouco utilizada na prática clínica. As mais utili-
zadas na clínica são as emissões otoacústicas espontâ-
neas por estímulo transiente (EOAT) e emissões otoa-
cústicas por produto de distorção (EOAPD). As emissões 
otoacústicas espontâneas por estímulo transiente (EOAT) 
são evocadas por estímulos acústicos breves como cliques 
apresentados em baixa intensidade, enquanto as emissões 
otoacústicas por produto de distorção (EOAPD) são evocadas 
por dois tons puros diferentes em frequência e intensidades. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

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 bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras 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 acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

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 à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como 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. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. 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. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




