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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

O que está por trás do movimento da  
“desistência silenciosa”? 

 

Nem Beyoncé, a diva do pop estadunidense, aguenta mais. 
Em junho, Break My Soul, nova música da cantora, fez sucesso: 
ela reclama que tem trabalhado demais e não consegue dormir 
à noite. O tema seguiu em alta no mês seguinte, quando o TikTo-
ker Zaid Khan viralizou com um vídeo no qual explica o conceito 
de quiet quitting. 

Em meio a imagens de dias ensolarados, áreas verdes e 
momentos simples do cotidiano, ele conta que conhecera re-
centemente o termo. “Você não está bem desistindo do seu 
trabalho, e sim da ideia ir além. Você ainda cumpre suas tare-
fas, mas não está mais concordando com a mentalidade hostil 
de que o trabalho tem que ser sua vida. A realidade é que não 
é, e seu valor como pessoa não é definido pelo seu ofício.” 

A “desistência silenciosa”, como estudiosos brasileiros 
têm optado por chamar, consiste em um combate discreto ao 
excesso de entregas e cobranças, fazendo apenas aquilo para o 
que você foi contratado, em busca de restabelecer o equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. 

Reclamar do trabalho não é novidade no mundo do entre-
tenimento. Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria estar con-
tente porque tinha um emprego, mas achava tudo um saco. 
Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pedindo para 
não ser amolado com esse papo de emprego, ele queria era sos-
sego. E lá em 1967, o urso Balu, do desenho Mogli, já havia dado 
a letra de que o segredo para uma vida tranquila era fazer o ne-
cessário, somente o necessário; o extraordinário era demais. 

Na história, sobram exemplos reais de movimentos de re-
sistência ou enfrentamento à opressão no ambiente trabalhista. 
A greve mais conhecida talvez seja a de 1º de maio de 1886 em 
Chicago, nos Estados Unidos. Na ocasião, dezenas de milhares 
de trabalhadores cruzaram os braços reivindicando a redução 
da jornada laboral de treze para oito horas diárias. O ato inspi-
rou a criação do Dia do Trabalho em muitos países, incluindo o 
Brasil. Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data 
como feriado. 

Se o trabalho dignifica o homem — como afirmou Max 
Weber, economista alemão e um dos fundadores da sociologia 
moderna na virada do século XX —, a partir da década de 1970 
ele parece ter voltado a se aproximar do termo que originou a 
nomenclatura. Tripalium, em latim, designava um instrumento 
de tortura romano. 

Tal qual a máxima de Weber, o valor dos indivíduos passou 
a ser atrelado às funções exercidas e às horas dedicadas a elas. 
“Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as pessoas 
fizessem algo além daquilo para o que foram contratadas, quase 
como uma relação de vassalagem e como se precisassem ser 
gratas pelo trabalho que têm”, analisa o sociólogo da FURG. 

Somados a essa cultura de valorização do trabalho, crises 
econômicas e aumento do desemprego no século XXI contribu-
íram para desequilibrar a relação entre trabalhadores e seus 
empregadores. “Os patrões sabem que vão encontrar pessoas 
que aceitem novas condições que outrora não vigoravam, por-
que a situação do desemprego acrescenta níveis de precarie-
dade laboral”, destaca Costa. 

A situação se agrava no caso brasileiro, já que a taxa de de-
semprego chegou a 14,7% no segundo trimestre de 2021. No 
mesmo período deste ano, o índice recuou para 9,3%, mas re-
presenta 10,1 milhões de pessoas desocupadas. Um levanta-
mento da agência de classificação de risco Austin Rating coloca 
o Brasil em quinto lugar num ranking de desemprego em qua-
renta países. 

Além do estresse causado pela escassez de postos de tra-
balho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocien-
tista Joana Coelho chama de “produtividade tóxica”. “As pes-
soas estão produzindo cada vez mais, sem limites, dando conta 
de tudo. Mas isso tem consequências, pois ninguém consegue 
sustentar por muito tempo”, observa Coelho, sócia da Nêmesis, 
que oferece treinamentos para empresas aplicando princípios 
de neurociência organizacional. 

O principal efeito até agora foi o aumento de problemas 
relacionados à saúde mental causados pelo excesso de trabalho, 
com destaque para o burnout. 

(MARASCIULO, Marília. O que está por trás do movimento da 
“desistência silenciosa”? Revista Galileu, 2022. Disponível em: 

<https://revistagalileu.globo.com/sociedade/noticia/2022 
/12/o-que-esta-por-tras-do-movimento-da-desistencia-

silenciosa.ghtml> Acesso em 10/12/2022. Adaptado.) 
 

Questão 01 
De acordo com o texto, pode-se compreender que o fenô-
meno da “desistência silenciosa” consiste em  
A) reduzir o tempo dedicado à vida social e à vida profissional. 
B) cumprir as obrigações laborativas e descentralizar o trabalho. 
C) dedicar-se arduamente ao trabalho e abdicar da vida 

pessoal. 
D) devotar mais tempo à vida familiar e menos às tarefas 

laborais. 
 

Questão 02 
A autora do texto considera irônico o fato de os Estados Unidos 
não reconhecerem o Dia do Trabalho como feriado porque:  
A) Os EUA apresentam altos índices de trabalhadores afetados 

pelo burnout. 
B) Os americanos cumprem as mais longas jornadas de traba-

lho no mundo. 
C) O episódio que originou a data e marcou a história ocorreu 

no próprio país. 
D) O termo quiet quitting foi descrito pela primeira vez nos 

EUA, em 2022. 
 

Questão 03 
Só NÃO constitui uma estratégia argumentativa utilizada do 
texto:  
A) Enumeração. 
B) Alusão histórica. 
C) Dados estatísticos. 
D) Argumento de autoridade. 
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Questão 04 
Para comprovar a existência de conflitos nas relações laborais, 
a articulista apresenta uma contradição, que se encontra na 
seguinte passagem do texto: 
A) “O principal efeito até agora foi o aumento de problemas re-

lacionados à saúde mental causados pelo excesso de traba-
lho, com destaque para o burnout.” (11º§) 

B) “Além do estresse causado pela escassez de postos de traba-
lho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocien-
tista Joana Coelho chama de ‘produtividade tóxica’.” (10º§) 

C) “Se o trabalho dignifica o homem (...) ele parece ter voltado 
a se aproximar do termo que originou a nomenclatura. Tripa-
lium, em latim, designava um instrumento de tortura ro-
mano.” (6º§) 

D) “Somados a essa cultura de valorização do trabalho, cri-
ses econômicas e aumento do desemprego no século XXI 
contribuíram para desequilibrar a relação entre trabalha-
dores e seus empregadores.” (8º§) 

 

Questão 05 
Considerando a temática discutida no texto, só NÃO pertence 
ao mesmo campo semântico dos demais o termo: 
A) Greve. 
B) Burnout. 
C) Quiet quitting. 
D) Entretenimento. 
 

Questão 06 
Releia este excerto: “Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria 
estar contente porque tinha um emprego, mas achava tudo 
um saco. Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pe-
dindo para não ser amolado com esse papo de emprego, ele 
queria era sossego.” (4º§) Selecione a alternativa cuja palavra 
NÃO foi utilizada em sentido conotativo.  
A) Saco. 
B) Papo. 
C) Sossego. 
D) Amolado. 
 

Questão 07 
Assinale a alternativa em que a mudança de posição do 
adjetivo em relação ao substantivo com o qual se relaciona 
acarreta sensível alteração semântica. 
A) principal efeito (11º§) 
B) novas condições (8º§) 
C) mentalidade hostil (2º§) 
D) momentos simples (2º§) 
 

Questão 08 
Em qual enunciado o emprego da crase NÃO é determinado 
pela regência? 
A) “[...] o valor dos indivíduos passou a ser atrelado às 

funções exercidas [...]” (7º§) 
B) “[...] ela reclama que tem trabalhado demais e não 

consegue dormir à noite. [...] ” (1º§) 
C) “[...] exemplos reais de movimentos de resistência ou 

enfrentamento à opressão [...]” (5º§) 
D) “[...] efeito até agora foi o aumento de problemas 

relacionados à saúde mental [...]” (11º§) 

Questão 09 
Tradicionalmente, a conjunção “e” é classificada como coorde-
nada sindética aditiva. No entanto, ela pode introduzir outros 
sentidos, a depender do contexto semântico-pragmático em 
que foi empregada. Com base nessas informações, analise o 
emprego do conector “e” nas seguintes passagens do texto: 
I. “[...] ela reclama que tem trabalhado demais e não 

consegue dormir à noite.” (1º§) 
II. “‘Você não está bem desistindo do seu trabalho, e sim da 

ideia ir além’.” (2º§) 
III. “Max Weber, economista alemão e um dos fundadores 

da sociologia moderna [...]” (6º§) 
Os valores semânticos estabelecidos pela conjunção “e” são, 
respectivamente, de: 
A) Causa; concessão; e, conclusão. 
B) Explicação; contraste; e, condição. 
C) Finalidade; adversidade; e, tempo. 
D) Consequência; oposição; e, adição.  
 

Questão 10 
Analise este excerto: “Nem Beyoncé, a diva do pop estaduni-
dense, aguenta mais.” (1º§) A expressão destacada exerce a 
mesma função sintática que o termo sublinhado em: 
A) “O ato inspirou a criação do Dia do Trabalho em muitos 

países, [...]” (5º§) 
B) “Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data 

como feriado.” (5º§) 
C) “[...] quando o TikToker Zaid Khan viralizou com um vídeo 

no qual explica [...]” (1º§) 
D) “Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as 

pessoas fizessem algo [...]” (7º§) 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
A Lei nº 8.080/1990 criou dispositivos de negociação e pactua-
ção para a gestão compartilhada do SUS. As Comissões Inter-
gestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de 
negociação e pactuação entre gestores, em relação aos aspec-
tos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Conside-
rando que o Decreto nº 7.508/2011 define as pactuações que 
poderão ocorrer nas Comissões Intergestores, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 
(     ) Diretrizes gerais sobre regiões de saúde, integração de li-

mites geográficos, referência e contrarreferência e demais 
aspectos vinculados à integração das ações e serviços de 
saúde entre os entes federativos. 

(     ) Responsabilidades dos entes federativos na Rede de Aten-
ção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu 
desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo 
as responsabilidades individuais e solidárias. 

(     ) Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interes-
tadual, a respeito da organização das redes de atenção à 
saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e 
à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, F, F. 
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Questão 12 
Saúde da Família é a estratégia eleita pelo Ministério da Saúde 
(MS) para a reorganização da Atenção Básica no país. Através 
dela, a atenção à saúde é realizada por uma equipe composta 
por profissionais de diferentes categorias multidisciplinares 
que trabalham de forma articulada e interdisciplinar. A Saúde 
da Família deverá ser composta minimamente por: 
A) Um médico de família ou generalista; enfermeiro; auxiliar de 

enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
B) Dois médicos de família ou dois generalistas; enfermeiro; nu-

tricionista; psicólogo; cirurgião-dentista; auxiliar de enferma-
gem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

C) Um médico de família ou generalista; enfermeiro; nutricio-
nista; psicólogo; farmacêutico; cirurgião-dentista; auxiliar de 
enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

D) Três médicos de família ou três generalistas; enfermeiro; 
psicólogo; cirurgião-dentista e/ou técnico em higiene dental; 
auxiliar de enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). 

 

Questão 13 
De acordo com a Lei nº 8.080/1990, compete à direção esta-
dual do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:  
A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
B) Participar da formulação da política e da execução de ações 

de saneamento básico. 
C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) Formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insu-

mos e equipamentos para a saúde de forma suplementar. 
 

Questão 14 
Considerando que o Pacto pela Saúde se trata de um conjunto 
de mudanças articuladas sendo elas em três dimensões, asso-
cie-as adequadamente.  
1. Pacto pela Vida. 
2. Pacto em Defesa do SUS. 
3. Pacto de Gestão. 
(     ) Estabelece responsabilidades sanitárias e diretrizes para a 

gestão do SUS expressas em Termos de Compromisso de 
Gestão (TCG), tendo como prioridades: descentralização; 
regionalização; financiamento; planejamento; programa-
ção; regulação; participação e controle social; gestão do 
trabalho; e, educação na saúde. 

(     ) Compromisso dos gestores em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da popu-
lação brasileira. Estabelece uma agenda de compromissos 
sanitários, objetivos, indicadores e metas a serem pactua-
dos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, res-
peitando as suas especificidades sanitárias. 

(     ) Expressa compromissos entre os gestores com a consoli-
dação da reforma sanitária e articula ações que visam qua-
lificar o SUS como política pública, tendo como priorida-
des: mobilização social; direitos dos usuários do SUS; e, 
ampliação do diálogo com a sociedade. 

A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1. 
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 1, 2, 3.  

Questão 15 
A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção, atenção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. No que tange às ações e serviços públicos de sa-
úde e os serviços privados contratados ou conveniados que in-
tegram o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a re-
gulamentação prevista na Constituição Federal de 1988, bem 
como os seus princípios, analise as afirmativas a seguir. 
I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 
II. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 

de saúde e sua utilização pelo usuário. 
IV. Organização dos serviços públicos, a fim de garantir o direito 

de saúde ao usuário, mesmo sendo executado com duplici-
dade, considerando meios diferentes para fins idênticos. 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Os quadros afásicos frequentemente podem gerar uma desor-
ganização da linguagem, afetando habilidades de acesso ao 
vocabulário, organização sintática, codificação e decodificação 
das mensagens. Segundo a manifestação da fluência, as afa-
sias podem ser classificadas em fluentes e não fluentes. A de-
pender do tipo de afasia, o indivíduo pode apresentar dificul-
dades na fluência, compreensão, repetição, nomeação, leitura 
e escrita. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. As lesões cerebrais que ocasionam os quadros afásicos ge-

ralmente acometem o hemisfério esquerdo; logo, áreas mo-
toras podem ser afetadas. Algumas delas são responsáveis 
pelas habilidades de ordenação dos movimentos da fala, po-
dendo gerar as afasias não fluentes, que envolvem as afasias 
globais, mistas, de Broca, anômica e os quadros transcorticais. 

II. Quando as lesões acometem áreas associativas e relaciona-
das à recepção da linguagem, podem gerar afasias fluentes, 
englobando as afasias de Wernicke, de condução e transcor-
tical sensorial. 

III. É necessário considerar no tratamento das afasias fatores 
como tipo, localização, etiologia e tamanho da lesão, além 
de fatores individuais, como idade e dominância manual.  

IV. A literatura da área tem indicado que a recuperação mais 
significante acontece no terceiro mês após a lesão, seguida 
dos próximos seis meses; após esse tempo, o nível de evolu-
ção pode diminuir e se esgotar. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) II, III e IV. 
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Questão 17 
As alterações estruturais mínimas da cobertura da prega vocal 
são alterações que causam modificações importantes na prega 
vocal com repercussão evidente na voz. Considera-se que elas 
têm aspectos morfológicos e funcionais diferentes e repercus-
sões na qualidade vocal geralmente na dependência de seu 
uso. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) As alterações estruturais mínimas englobam o sulco vocal, 

cisto epidermoide, pólipo, ponte de mucosa, nódulo, micro-
diafragma laríngeo, granuloma e vasculodisgenesia, os quais, 
geralmente, não ocorrem isoladamente na laringe.                                                                                                

B) As alterações estruturais mínimas são desvios na configura-
ção da arquitetura histológica da lâmina própria das pregas 
vocais, indiferenciadas ou diferenciadas, que, normalmente, 
não interferem nas suas características vibratórias.  

C) Existem duas hipóteses para a origem dos cistos epidermoi-
des, pontes mucosas e sulcos vocais: adquirida e congênita. A 
primeira hipótese envolve uma etiologia traumática ou in-
fecciosa. A segunda, mais importante, tem como base ano-
malias do quarto e sexto arco branquial que ocorrem durante 
o desenvolvimento da laringe.   

D) As alterações estruturais mínimas sempre estão evidentes à 
laringoscopia, uma vez que as alterações ficam evidentes na 
laringe e a repercussão vocal é considerável; porém, não es-
tão associadas à adução glótica ineficiente. A análise acústica 
também é uma ferramenta importante da avaliação percep-
tivo-auditiva da qualidade vocal.  

 

Questão 18 
A deglutição é um processo fisiológico que envolve múltiplas 
estruturas anatômicas da cavidade oral, faringe, laringe e esô-
fago, coordenadas por um complexo controle neuromuscular. 
A disfagia é o sintoma relacionado com a dificuldade ou des-
conforto durante a progressão do bolo alimentar da boca até 
o estômago. Os métodos mais utilizados para a abordagem di-
agnóstica da disfagia orofaríngea são avaliação clínica e exa-
mes objetivos, como a videoendoscopia e a videofluoroscopia 
da deglutição. Sobre os exames objetivos, analise as afirmati-
vas a seguir. 
I. A videofluoroscopia da deglutição permite uma avaliação de 

todas as fases da deglutição; porém, não permite a visuali-
zação direta das estruturas e a avaliação da sensibilidade, 
além de expor o paciente à radiação. 

II. A videoendoscopia da deglutição permite avaliar a fase fa-
ríngea da deglutição, tem fácil execução, fornece informa-
ções sobre a anatomia e fisiologia da faringe e laringe, sensi-
bilidade faringolaríngea, detecção de penetração laríngea e 
aspiração laringotraqueal. 

III. A videoendoscopia da deglutição é um método de baixo 
custo, sem exposição à radiação, podendo ser realizada no 
leito do paciente. Assim, representa uma avaliação rápida e 
efetiva, constituindo um bom exame de rastreio da disfagia 
orofaríngea e avaliação de todas as fases da deglutição. 

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 19 
As fissuras labiopalatinas são uma das mais frequentes anoma-
lias congênitas orofaciais. Acometem o terço médio da face, 
sendo ocasionadas pela não fusão dos ossos maxilares, po-
dendo ser um achado isolado ou ocorrer em associação com ou-
tros distúrbios, como um componente de uma síndrome. Várias 
são as classificações utilizadas para tipificar as fissuras labiopa-
latinas; entretanto, a mais utilizada é a classificação de Spina et 
al (1979). Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Fissuras pré-forame incisivo: fissuras labiais unilateral, 

bilateral e mediana. 
II. Fissuras transforame incisivo: as de maior gravidade, unila-

terais ou bilaterais, atingindo lábio, arcada alveolar e todo 
palato. 

III. Fissuras pós-forame incisivo: fissuras palatinas, em geral me-
dianas, que podem se situar apenas na úvula ou nas demais 
partes do palato duro e mole. 

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 20 
As Emissões Otoacústicas (EOA) são consideradas como o prin-
cipal método dos programas de triagem auditiva neonatal. São 
classificadas como espontâneas – se captadas no meato acús-
tico externo na ausência de estimulação acústica; evocadas – 
quando há liberação da energia captada no meato acústico ex-
terno em resposta a um estímulo acústico.  Sobre as EOA, assi-
nale a afirmativa correta. 
A) Sua presença indica que o mecanismo receptor coclear é ca-

paz de responder ao som de um modo adequado. Elas refle-
tem as propriedades micromecânicas e ativas do nervo co-
clear e deixam de ser detectadas quando os limiares tonais 
estiverem acima de 40-50 dB. 

B) Podem ser registradas ou não em indivíduos com audição nor-
mal. Sua presença indica a integridade do mecanismo coclear; 
porém, não é capaz de estabelecer se a atividade acústica de 
determinada orelha está dentro dos limites da normalidade, 
uma vez que é sensível apenas a perdas de grau severo a pro-
fundo, uni ou bilaterais.  

C) Sua captação ocorre quando a orelha é estimulada por estí-
mulo longo de banda estreita que abrange as bandas de fre-
quências de 500 a 2000 Hz. Trata-se de um procedimento 
pouco invasivo, rápido, aplicável em locais sem tratamento 
acústico e objetivo. Por sua rapidez e por sua fidedignidade, 
é um teste com o perfil ideal para programas de triagem. 

D) Classificam-se em: Transitórias ou Transientes (EOAT), que 
são evocadas por um estímulo acústico breve, normalmente 
um clique, de espectro amplo que abrange uma gama de fre-
quências; Produto de Distorção (EOAPD), que são evocadas 
por dois tons puros simultâneos (f1 e f2) que, por intermodu-
lação, produzem como resposta um produto de distorção 
(2f1- f2); Estímulo-Frequência (EOAEF), que são evocadas 
por sinal contínuo de fraca intensidade na frequência do es-
tímulo apresentado, sendo menos usadas clinicamente em 
decorrência de seu registro oferecer muitas dificuldades téc-
nicas e o tempo de exame ser maior. 



Đ 

     

 

6 
       FUNÇÃO: FONOAUDIÓLOGO (M) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – QUIXERAMOBIM/CE 

Questão 21 
O câncer de cabeça e pescoço normalmente ocorre na orofa-
ringe, cavidade oral, hipofaringe ou laringe. Seu desenvolvi-
mento resulta da interação de fatores ambientais e herança 
genética, tratando-se, portanto, de uma doença multifatorial. 
Tabagismo e alcoolismo são importantes fatores de risco para 
o desenvolvimento da doença. No tratamento do câncer de la-
ringe se considera a biologia do tumor e estadiamento, condi-
ções clínicas e aceitação do paciente. As formas de tratamento 
incluem a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e, de acordo 
com a intenção do tratamento, pode ser curativo ou paliativo. 
Sobre a atuação fonoaudiológica no câncer de laringe, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O objetivo da orientação fonoaudiológica inclui esclarecer ao 

paciente sobre as mudanças anatomofisiológicas decorrentes 
da cirurgia, assim como apresentar as possibilidades de reabi-
litação da comunicação oral após a laringectomia total, que 
compreendem a voz esofágica; a voz traqueoesofágica (com 
adaptação da prótese vocal); e, as próteses vibratórias.   

II. A literatura aponta fatores importantes na indicação da voz 
esofágica, como alterações emocionais, não aceitação da pró-
pria voz, falta de treino, ensino inadequado, ou não ter com 
quem conversar. Fatores anatômicos que podem influenciar 
no sucesso da voz esofágica são: presença de estenose; pseu-
dovalécula, barra cricofaríngea; presença de refluxo gastroes-
ofágico, hérnia de hiato, disfagia; traqueostoma pequeno; fi-
brose pós-radioterapia ou recidiva tumoral. 

III. Os vícios da comunicação podem mascarar e dificultar a voz 
esofágica como, por exemplo, o mau hábito de realizar múl-
tiplas deglutições para introdução de ar no esôfago e distrair 
o interlocutor. Há relatos de maus hábitos comuns como: ru-
ído de estoma; clunk; fala bucal; voz faríngica; tensão cervi-
cal; e, grimaças faciais. 

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 22 
A disfagia se caracteriza por um distúrbio da deglutição ou 
qualquer dificuldade no trânsito do bolo alimentar da boca até 
o estômago, podendo estar associada a complicações, tais 
como: desnutrição; desidratação; pneumonia aspirativa; pe-
netração de saliva, ou restos alimentares no vestíbulo laríngeo 
antes, durante ou após a deglutição. O processo terapêutico 
na reabilitação das disfagias engloba a utilização de estratégias 
compensatórias para redirecionar e melhorar a deglutição. Em 
relação às manobras realizadas na reabilitação das disfagias, 
pode-se afirmar que: 
A) A manobra de Mendelsohn é utilizada para aumentar a mo-

vimentação da parede posterior da faringe, após a degluti-
ção.  

B) A introdução da colher sem alimento, a elevação da ponta da 
língua e a manipulação digital da gengiva são técnicas de ini-
bição da deglutição. 

C) A manobra de Masako tem como objetivo maximizar a ele-
vação da laringe e a abertura da transição faringoesofágica, 
durante a deglutição.                                                                                                

D) A manobra de Shaker visa melhorar a elevação laríngea e 
aumentar a eficiência dos mecanismos de proteção das vias 
aéreas, trabalhando a musculatura extrínseca da laringe.   

Questão 23 
A disartria, distúrbio de fala de etiologia neurológica, é carate-
rizada por alterações no controle muscular dos mecanismos 
envolvidos na produção da fala. O tipo de disartria comu-
mente observada na doença de Parkinson apresenta caracte-
rísticas que incluem intensidade de fala reduzida; voz monó-
tona; qualidade vocal rouco-soprosa; alterações na fluência; 
redução na tessitura da voz falada; ressonância hipernasal; e, 
diminuição da prosódia. Corresponde ao tipo de disartria su-
pracitado: 
A) Atáxica.                                                                                                
B) Hipocinética. 
C) Hipercinética. 
D) Do neurônio superior unilateral.  
 

Questão 24 
À medida que o desenvolvimento da criança ocorre, ela adquire 
sua língua e os processos fonológicos são superados. Crianças 
com desvio fonológico apresentam dificuldade em compreender 
e/ou usar as regras fonológicas. A análise dos processos fo-
nológicos favorece o estabelecimento de prioridades e estraté-
gias para a terapia fonoaudiológica. Corresponde à produção de 
uma criança que apresenta o processo de plosivação de fricativas: 
A) Sino – [´ʃĩnu]                                                                                               
B) Chalé – [sa’lɛ]  
C) Sapo – [´tapu]  
D) Susto – [´sutu] 
 

Questão 25 
A identificação dos fatores de risco para a perda auditiva é fun-
damental para que haja acompanhamento audiológico dos 
neonatos e lactentes, assim como monitoramento e direciona-
mento das ações de prevenção e promoção à saúde audi-
tiva. Vários são os estudos que identificam os indicadores de 
risco para a perda auditiva. Sobre esses indicadores, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. História familiar de perda auditiva permanente na infância; 

infecção congênita (toxoplasmose, rubéola, citomegaloví-
rus, herpes, sífilis); malformações da cabeça e pescoço; peso 
ao nascer abaixo de 1.500 g ou 2.500 g; hiperbilirrubinemia, 
com ex-sanguíneo transfusão; meningite bacteriana; asfixia 
severa, incluindo índices de Apgar de 0 a 4 no 1º minuto ou 
de 0 a 6 no 5º minuto. 

II. Uso de medicamentos ototóxicos; achados associados à sín-
drome que inclua perda auditiva sensorioneural; permanên-
cia em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) por 
mais de 48 horas; síndromes associadas à perda de audição 
progressiva ou tardia (Usher, Waardenburg, Alport, Pen-
dred, Jervell e Lange-Nielsen); desordens neurodegenerati-
vas (síndromes ou neuropatias sensório-motoras, como ata-
xia de Friedreich). 

III. Infecções pós-natais, associadas à perda auditiva sensorio-
neural, incluindo confirmação de meningite bacteriana ou 
viral (especialmente vírus de herpes e varicela); traumatismo 
craniano, incluindo a região do osso temporal; fatores 
perinatais, como anóxia, icterícia, prematuridade e baixo 
peso; anormalidades cromossômicas; diabetes materna; 
ausência de cuidados pré-natais. 

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. 
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Questão 26 
O sistema estomatognático é definido como um conjunto de 
estruturas bucais que desenvolvem funções comuns, cuja par-
ticipação da mandíbula é fundamental. Como todo sistema, 
além de ter características que lhe são próprias, também de-
pende de outros sistemas. Tecidos e órgãos fazem parte desse 
sistema, como músculos, ossos, dentes, articulações, glându-
las, mucosas, além do aporte neurovascular. Sobre a anatomo-
fisiologia do sistema estomatognático, assinale a afirmativa 
correta. 
A) A boca é caracterizada por possuir grande número de recep-

tores capazes de captar uma diversidade de dimensões físicas, 
diferenciando-se pela qualidade ou origem da fonte produ-
tora do estímulo. Os sinais excitatórios são exclusivamente de 
externa, uma vez que não são gerados pela cavidade oral. 

B) O músculo bucinador protrui as bochechas e lábios e retrai a 
comissura labial. Sua participação é fundamental na função de 
sucção, mastigação e fonação. Na função da mastigação, a 
contração do músculo bucinador ajuda a reter o bolo alimen-
tar da região vestibular e colocá-lo fora da superfície oclusal. 

C) O músculo pterigoideo lateral é o principal levantador da man-
díbula. Exerce, também, a função de modulador, permitindo a 
função condilar, além de dar estabilidade à articulação tempo-
romandibular em movimentos como mordida e anterioriza-
ção da mandíbula. Determina a retração da mandíbula e mo-
vimentos de lateralidade, quando ocorre contração unilateral, 
do lado passivo, bem como relaxamento contralateral, do lado 
ativo.  

D) Sob o ponto de vista funcional, o sistema estomatognático é 
constituído por quatro elementos primários: articulação tem-
poromandibular; componente neuromuscular; superfícies e 
pressões oclusais; e, periodonto. Esses elementos precisam 
funcionar separadamente de acordo com suas propriedades 
funcionais e seus sistemas específicos de controle; mas se 
exige uma interrelação harmônica entre eles, levando ao equi-
líbrio do sistema.                                                                                              

 
Questão 27 
A deglutição é uma função vital, necessária para garantir a so-
brevivência do indivíduo. Trata-se de uma atividade neuro-
muscular complexa, que pode ser iniciada conscientemente, 
contando com a participação de cerca de trinta músculos e 
seis pares cranianos. A redução ou a perda da capacidade de 
deglutir pode ocasionar consequências importantes como 
desnutrição, desidratação e, em casos graves, levar à morte 
por comprometer a integridade das vias aéreas. Em relação à 
deglutição, analise as afirmativas a seguir. 
I. O controle da deglutição é gerenciado pelo Sistema Nervoso 

Central (SNC), na região do tronco encefálico. Núcleos bul-
bares compõem o centro da deglutição, constituído pelo nú-
cleo do trato solitário, pela porção ventromedial da formação 
reticular e pelos interneurônios bulbares de cada lado. Os 
centros geradores da deglutição atuam recebendo infor-
mações sensitivas dos órgãos envolvidos, integrando infor-
mações vindas de outras regiões cerebrais e enviando sinais 
motores para a musculatura efetora. 

II. A dinâmica do complexo hiolaríngeo é modulada pelos mús-
culos supra-hioideos e infra-hioideos. Os infra-hioideos se 

prendem ao contorno mediano do osso hioide e se projetam 
para a mandíbula e o processo estiloide, havendo, ainda, in-
terações musculares com a língua e o processo mastoide; 
eles são: digástrico; gênio-hiódeo; estilo-hióideo; e, milo-
hióideo. Os supra-hioideos, músculos fitados na face ante-
rior do pescoço, são os omo-hiódeos, os esterno-hióideo, os 
tíreo-hióideos e também os esternotireoiodeos, que termi-
nam atuando sobre o hioide via sua fixação laríngea. 

III. Três pares cranianos possibilitam o controle eferente da fase 
oral da deglutição: V; VII; e, XII. Na efetivação do controle 
sensorial, há ação do V; VII; e, IX pares cranianos. 

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 28 
As disfunções orais em neonatos podem interferir no aleita-
mento materno e nos reflexos orais, além de gerar problemas 
que podem persistir ao longo da infância, como pouco ganho 
de peso, desmame precoce e desenvolvimento inadequado 
das estruturas orais. A avaliação clínica da disfagia em neona-
tos deve investigar sua etiologia, a possível localização topo-
gráfica, os aspectos anatômicos e fisiológicos envolvidos, além 
de estimar o risco de aspiração pulmonar, discutir testes e pro-
cedimentos necessários para o diagnóstico, bem como méto-
dos alternativos de manuseio na alimentação. Considerando o 
processo de avaliação da disfagia em neonatos, assinale a afir-
mativa correta.  
A) A avaliação da sensibilidade táctil extraoral consiste de um 

toque com o dedo indicador na papila palatina, observando-
-se a presença ou a ausência de reação no lactente. A reação 
é considerada presente quando o neonato vira a boca ou a 
cabeça, assim como apresenta movimentos labiais e de lín-
gua em direção ao dedo do examinador.  

B) As principais etiologias relacionadas à disfagia em neonatos 
e lactentes são: prematuridade (distúrbio transitório); ano-
malias da via aérea/digestiva superior; defeitos congênitos 
da laringe, traqueia e esôfago; defeitos anatômicos adquiri-
dos; icterícia; doenças do grupo TORCHS; hiperbilirrubine-
mia; infecções congênitas, incluindo AIDS materna; e, altera-
ções neurológicas. 

C) No recém-nascido, a disfagia oral geralmente se apresenta 
como sucção débil, que pode ser primariamente causada por 
anormalidades estruturais ou funcionais como, por exemplo, 
em neonatos nascidos pré-termo, que podem apresentar 
imaturidade no mecanismo de sucção. As anormalidades da 
função faríngea podem ocasionar engasgos; tosse; náusea; 
regurgitação; refluxo faringonasal; e, baixo ganho ponderal.                                                                             

D) A avaliação dos músculos bucinadores é realizada por meio 
do toque do dedo indicador nas regiões anterior, médio-pos-
terior e posterior da língua, seguindo em direção à úvula, pa-
rede posterior da faringe e palato mole. A reação esperada é 
a abertura da boca e a extensão de cabeça. A reação é consi-
derada ausente quando não há formação de sulcos nas bo-
chechas, ou quando o movimento é tão débil que o neonato 
não consegue sugar o leite. 
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Questão 29 
A apraxia de fala na infância é um dos subtipos de distúrbio de 
fala infantil, o qual é definido como uma desordem motora dos 
sons, que interfere especificamente na execução do movi-
mento orofacial durante a produção dos fonemas. A principal 
dificuldade se manifesta no planejamento e/ou programação 
de parâmetros espaço-temporais das sequências de movimen-
tos, resultando em erros na produção da fala e na prosó-
dia. Sobre a apraxia de fala na infância, assinale a afirma-
tiva INCORRETA. 
A) Trata-se de um distúrbio de origem neurológica em que a 

consistência e a precisão dos movimentos da fala estão pre-
judicados na ausência de deficits neuromusculares. Caracte-
riza-se por erros inconsistentes de consoantes e vogais nas 
produções repetitivas de sílabas e palavras; coarticulação 
inadequada na transição de sons entre sons e sílabas; prosó-
dia inapropriada, principalmente na realização do acento, 
seja lexical ou frasal.                                                                                                

B) As características da apraxia de fala tendem a persistir em fa-
ses posteriores da vida da criança, quando comparadas a ou-
tros distúrbios da fala. Além disso, ressalta-se que algumas 
características da apraxia de fala também podem estar pre-
sentes em outros quadros de distúrbios dos sons da fala 
como, por exemplo, em desvios fonológicos severos, em que 
as crianças podem apresentar trocas assistemáticas dos sons 
da fala e tateio articulatório, o que pode levar a um diagnós-
tico confuso e errôneo. 

C) Para o diagnóstico da apraxia de fala é relevante considerar 
características segmentais e suprassegmentais. Dentre as ca-
racterísticas suprassegmentais destacam-se: tateio articula-
tório; erros de substituição, caracterizados principalmente 
por metátese; trocas fonêmicas inconsistentes; e maior nú-
mero de erros em vogais. Quanto às características segmen-
tais deve-se observar: realização inconsistente do acento (sí-
laba tônica); e percepção de ressonância nasofaríngea. A 
maioria dos instrumentos utilizados em pesquisas para ava-
liar a apraxia de fala utiliza apenas esses dois parâmetros 
para definir o diagnóstico diferencial.   

D) Alguns estudos utilizam características específicas de produ-
ção de fala e características gerais de linguagem e de movi-
mentos orofaciais como critério diagnóstico para apraxia de 
fala. Dentre as características específicas de produção de fala 
destacam-se: repertório limitado de consoantes e vogais; 
omissões frequentes; alta incidência de erros em vogais; ar-
ticulação inconsistente; características suprassegmentais al-
teradas; aumento do número de erros em unidades maiores 
de fala; dificuldades significativas em imitar palavras e frases; 
uso predominante de formas silábicas simples. E, dentre as 
características gerais de linguagem e de movimentos orofa-
ciais, destacam-se: movimentos orais voluntários prejudica-
dos; expressão de linguagem reduzida quando comparada à 
linguagem receptiva; e, redução das habilidades diadococi-
néticas. 

 
 
 
 
 

Questão 30 
A mucosa da prega vocal pode apresentar lesões decorrentes 
do trauma mecânico da fonação, assim como de outros tipos 
de agressão: físicos, químicos e/ou biológicos. As lesões decor-
rentes do trauma fonatório, que podem ser caracterizadas 
como processos inflamatórios, se apresentam de diversas for-
mas; uma das mais comuns é o nódulo vocal. Sobre os nódulos 
vocais, assinale a afirmativa correta. 
A) Os nódulos vocais são caracterizados como lesões medianas, 

avermelhadas, sésseis ou pediculadas, unilaterais, localiza-
das na região posterior da prega vocal, restritos a uma pe-
quena área da superfície cordal.          

B) Em relação à histologia, são observados edema e aumento de 
fibras colágenas na camada superficial da lâmina própria. Mi-
croscopicamente, são observados graus variados de edema e 
fibrose, mas sem exuberante vascularização nas camadas 
mais superficiais da lâmina própria e epitélio. 

C) A natureza da rigidez depende das características histológi-
cas, sendo maior nos nódulos edematosos e menor nos fi-
brosos. Consequentemente, a massa da cobertura aumenta, 
o fechamento glótico torna-se incompleto e, geralmente, é 
acompanhado de fenda triangular anteroposterior.  

D) O nódulo vocal é caracterizado pela associação de três fato-
res: configuração laríngea; tensão muscular; e, abuso vo-
cal.  Estudos sobre a configuração glótica e as características 
vibratórias da onda mucosa referem que os pacientes com 
nódulos vocais geralmente apresentam qualidade vocal ás-
pera e bitonal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. 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 calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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 da integridade do Processo Seletivo, 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 para consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Fundamental, Nível 
Médio e Técnico – Administrativo, Nível Médio e Técnico – Assistencial e Nível Superior Assistencial – Não Médicos. 

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) 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, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todos os cargos. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (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 a 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 comprovante de inscrição 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 também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos 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 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) dias útil, a 
partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo 
de Provas 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 referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




