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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FONOAUDIÓLOGO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 5  

 

  CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Na unidade básica de saúde, a Dra Joana atendeu 

um paciente com labirintite. A labirintite é uma 

disfunção vestibular secundária a fatores irritantes, 

tóxicos, endócrinos, exócrinos, metabólicos, 

infecciosos ou traumáticos. A labirintite relacionada 

ao trabalho com exposição a substâncias químicas 

atóxicas tem sido descritas em trabalhadores 

expostos ao: 
 

A) Brometo de metila 

B) Formaldeildo de anilina 

C) Diclorobenzidina 

D) Chumbo 

 

22) A audiologia é uma das áreas de atuação do 

fonoaudiólogo. Os profissionais que se inserem nesta 

área realizam avaliação auditiva e vestibular de 

crianças, adultos e idosos, bem como a reabilitação 

auditiva e vestibular destes.  A avaliação que mede a 

impedância do ouvido médio ao som, sendo 

particularmente útil na identificação e no diagnóstico 

de derrames do ouvido médio é: 
 

A) Timpanometria. 

B) Audiometria de tons puros. 

C) Audiometria de fala. 

D) Eletrococleografia. 

 

23) O registro das Emissões Otoacústicas Evocadas 
(EOAs) é o mais novo método para a detecção de 
alterações auditivas de origem coclear. Consiste em 
método objetivo, relativamente simples, rápido, não 
invasivo, o qual dispensa o uso de eletrodos e que 
pode ser realizado em qualquer faixa etária, 
ressaltando-se sua aplicação em recém-nascidos. O 
equipamento para teste das EOAs está entrando na 
rotina da Audiologia Clínica (Kemp et al., 1990). A 
emissão otoacústica (EOA) demonstra: 

 
A) A integridade das células ciliadas internas e externas. 
B) O funcionamento do VIII par craniano. 
C) Uma resposta fisiológica do sistema auditivo. 
D) Uma resposta comportamental. 
 
24) As emissões otoacústicas foram primeiramente 

observadas pelo inglês David Kemp, em 1978, o qual 
as definiu como liberação de energia sonora 
originada na cóclea, que se propaga pela orelha 
média, até alcançar o conduto auditivo externo 
(Kemp et al., 1986).  As emissões otoacústicas têm 
sido pesquisadas em adultos por ocasião do 
diagnóstico diferencial entre perdas: 

 
A) cocleares e retrococleares. 
B) cocleares e vestibulares. 
C) vestibulares e retrococleares. 
D) vestibulares e periféricas. 
 

25) As fissuras labiopalatinas são malformações 

congênitas que ocorrem entre a 4ª e 9ª semana do 

período embrionário, devido à falta de fusão dos 

processos maxilar e médio-nasal. Crianças com 

fissura labiopalatinas, em geral, apresentam 

dificuldades na deglutição por falha em promover o 

aumento da pressão na região intraoral para a 

passagem do leite para a região faríngea. Isso se dá 

essencialmente por prejuízo no(a):  
 

A) Funcionamento do esfíncter velofaríngeo.  

B) Elevação da laringe.  

C) Fechamento das pregas vocais.  

D) Ativação do músculo faríngeo superior.  

 

26) A deglutição é uma ação motora automática, na qual 

estão envolvidos músculos da respiração e do trato 

gastrointestinal. Em relação aos fatores que 

envolvem as Deglutições típica e atípica, analise as 

afirmativas a seguir:  
 

I. Na literatura observa-se uma série de autores que 

consideram normal a projeção de língua na dentição 

decídua e mista, eles entendem essa 

pseudoalteração como algo transitório e não 

patológico.  

II. A posição da língua não sofre interferências de 

bloqueios anteriores ou posteriores para a passagem 

do ar.  

III. Diante da queixa de deglutição atípica, deve-se 

procurar as possíveis razões dessas alterações para 

que sejam tratadas as causas e não as 

consequências pura e simples. Assinale a alternativa 

correta: 
 

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.  

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.  

C) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  

D) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  

 

27) Paciente com 45 anos, sexo feminino, procurou os 

serviços da atenção básica pois  iniciou perda 

auditiva há um ano com queixa de tontura e zumbido 

na orelha esquerda. A Audiometria tonal e vocal 

revelam perda auditiva neurossensorial de grau 

moderado na orelha esquerda, limiares auditivos 

dentro dos padrões de normalidade na orelha direita, 

imitanciometria com curva tipo A e presença de 

reflexos acústicos contralaterais bilateralmente, 

recrutamento de Metz presente na orelha esquerda. 

Trata-se de:  
 

A) Otosclerose.  

B) Doença de Ménière.  

C) Neurinoma do acústico.  

D) Surdez ototóxica.  

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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28) Dentro da perspectiva anatômica existe até o sexto 

mês de vida do bebê, um grande pico de maturação 

sensório-motor oral. Qual das alternativas abaixo 

contempla as principais mudanças que ocorrem 

nesse período?  

 

A) Crescimento da mandíbula para baixo e para frente, 

aparecimento da sucção voluntária.  

B) Aparecimento da sucção voluntária, o ritmo passa a 

ser considerado a característica mais consistente do 

padrão alimentar.  

C) Crescimento da mandíbula para frente, 

desenvolvimento dos sucking pads.  

D) Alongamento da cavidade oral. A língua ocupa, 

praticamente, todo espaço existente na cavidade 

bucal.  

 

29) Com relação ao desenvolvimento auditivo e de 

linguagem, alguns sinais de alerta são importantes 

para indicar quais as crianças que precisam ser 

investigadas para deficiência auditiva. Assinale a 

alternativa que NÃO constitui sinais de alerta.  

 

A) Aos 4 meses, o bebê não acorda ou não se mexe em 

resposta à fala ou barulho, logo que começa a dormir 

em um quarto tranquilo. Enquanto que, aos 6 meses, 

o bebê não se vira na direção da fonte sonora (sem 

pista visual).  

B) Aos 12 meses, a criança entende frases simples, 

sem a ajuda de pistas visuais/gestuais ou 

experiências anteriores do que foi solicitado.  

C) Aos 2 anos de idade, a criança fala pouco ou não 

apresenta fala.  

D) Aos 3 anos de idade, a criança fala na maior parte 

ininteligível com muitas emissões de consoantes 

iniciais, não utiliza frases com 2 a 3 palavras e fala, 

principalmente, por meio de vogais. 

 

30) O sistema estomatognático é composto por várias 

estruturas que atuam harmoniosamente, a fim de 

realizar as funções orofaciais de sucção, mastigação, 

deglutição, respiração e fala e a extensão dos 

movimentos mandibulares e o tipo mastigatório estão 

relacionados: 
  

I. à capacidade funcional da articulação têmporo-

mandibular.  

II. à capacidade funcional dos músculos 

mandibulares.  

III. à condição oclusal.  

 

Assinale a alternativa correta.  

 

A) Apenas I e II estão corretas.  

B) I, II e III estão corretas.  

C) Apenas II e III estão corretas.  

D) Apenas I e III estão corretas.  

31) Avalie, segundo as Disposições Gerais da Lei 

8080/90, se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou 

verdadeiras (V):  

 

I. A saúde é um direito suplementar do ser humano, 

devendo o Estado prover, na medida de suas 

possibilidades, as condições para seu exercício.  

II. O eventual dever do Estado exclui o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade.  

III. Os níveis de saúde expressam a organização social 

e econômica do País, tendo a saúde como 

determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 

atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais. As afirmativas são 

respectivamente:  

 

A) F, F e F.  

B) F, F e V.  

C) V, F e V.  

D) V, V e F.  

 

32) A disponibilidade de informação apoiada em dados 

válidos e confiáveis é condição essencial para a 

análise objetiva da situação sanitária, assim como 

para a tomada de decisões baseadas em evidências, 

e para a programação de ações de saúde e os 

indicadores de saúde são uma importante 

ferramenta. Medidas-síntese que contêm 

informações relevantes sobre determinados atributos 

e dimensões do estado de saúde, bem como do 

desempenho do sistema de saúde pode-se relacionar  

à Taxa de Mortalidade Infantil: 

 

A) Relaciona o nº de óbitos na idade de 7 a 27 dias e o 

nº de nascidos vivos no período.  

B) Nesse indicador, o numerador será o total de óbitos 

no período e o denominador, os óbitos na idade de 0 

a 6 dias.  

C) Pode ser medida pela proporção de óbitos de 

menores de um ano com relação ao total de óbitos 

do período.  

D) A taxa de mortalidade infantil inclui apenas os óbitos 

ocorridos nos primeiros 6 meses de vida.  
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33) Há hoje no Brasil o entendimento da necessidade 

premente de equacionar corretamente os desafios 

que estão colocados em todos os eixos 

estruturantes. É urgente o fortalecimento da atenção 

primária e da rede pública, há uma necessidade 

imediata de garantir um maior aporte de recursos 

financeiros bem como profissionalizar a gestão e 

estabelecer políticas que permitam a ampliação da 

sua força de trabalho, na perspectiva de superar os 

gargalos caracterizados pela dificuldade do acesso e 

da resolutividade. Conforme a Lei 8080/90 são áreas 

de atuação do SUS, EXCETO:  

 

A) Assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica.  

B) Controle e fiscalização de alimentos, água e bebidas 

para o consumo humano.  

C) Saúde do trabalhador.  

D) Ações de incentivos empresariais. 

 

34) Fazem parte do Sistema Único de Saúde, 

os centros e postos de saúde, os hospitais 

públicos - incluindo os universitários, 

os laboratórios e hemocentros (bancos de 

sangue), os serviços de Vigilância 

Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância 

Ambiental, além de fundações e institutos de 

pesquisa acadêmica e científica. À direção 

estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 

compete coordenar e, em caráter complementar, 

executar ações e serviços dentre os quais NÃO 

se inclui o de: 
 

A) Vigilância Epidemiológica. 

B) Vigilância Sanitária. 

C) Alimentação e Nutrição. 

D) Saneamento Básico. 

 

35) Quando a criança recebe leite materno e outros tipos 

de leite, denominamos: 

 

A) Aleitamento materno misto. 

B) Aleitamento materno complementado. 

C) Aleitamento materno predominante. 

D) Aleitamento materno reforçado. 

 

36) “A mama, na gravidez, é preparada para a 

amamentação (lactogênese fase I) sob a ação de 

diferentes hormônios. Os mais importantes são 

________, responsável pela ramificação dos ductos 

lactíferos, e __________, pela formação dos lóbulos.” 

Completa CORRETAMENTE as lacunas do texto a 

alternativa: 
 

A) Progestagênio; estrogênio. 

B) Estrogênio; progestagênio. 

C) Prolactina; ocitocina. 

D) Ocitocina; prolactina. 

37) Com relação aos fatores imunológicos associados ao 

leite materno, é INCORRETO afirmar: 

 

A) O leite humano possui numerosos fatores 

imunológicos que protegem a criança contra 

infecções. A IgA secretória é o principal anticorpo, 

atuando contra micro-organismos presentes nas 

superfícies mucosas.  

B) Os anticorpos IgA no leite humano são um reflexo 

dos antígenos entéricos e respiratórios da mãe, ou 

seja, ela produz anticorpos contra agentes 

infecciosos com os quais já teve contato, 

proporcionando, dessa maneira, proteção à criança 

contra os germens prevalentes no meio em que a 

mãe vive.  

C) A concentração de IgA no leite materno aumenta ao 

longo do primeiro mês, aumentando relativamente a 

partir de então.  

D) Além da IgA, o leite materno contém outros fatores 

de proteção, tais como anticorpos IgM e IgG, 

macrófagos, neutrófilos, linfócitos B e T, lactoferrina, 

lisosima e fator bífido. 

 

38) São pontos chave da pega adequada da mama 

durante a mamada, EXCETO: 

 

A) Mais aréola visível acima da boca do bebê. 

B) Boca bem aberta. 

C) Lábio inferior virado para fora. 

D) Queixo não tocando a mama. 

 

39) Para uma melhor interação com o bebê, é 

interessante que a mãe, o pai e outros familiares 

saibam que alguns recém-nascidos a termo, em 

situações especiais (principalmente no estado quieto-

alerta), são capazes de:  

 

I - Ir ao encontro da mama da mãe por si próprios logo 

após o nascimento, se colocados no tórax dela. 

Dessa maneira eles decidem por si o momento da 

primeira mamada, que ocorre em média aos 40 

minutos de vida. 

II - Reconhecer a face da mãe após algumas horas de 

vida. O bebê enxerga melhor a uma distância de 20 a 

25cm, a mesma que separa os olhos do bebê e o 

rosto da mãe durante as mamadas. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Posto_de_sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_universit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hemocentro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vigil%C3%A2ncia_Sanit%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vigil%C3%A2ncia_Sanit%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vigil%C3%A2ncia_epidemiol%C3%B3gica
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40) Com relação à amamentação, Crianças com fendas 

palatais bilaterais têm: 
 

A) Um grau de dificuldade menor para mamar do que as 

que possuem fissura palatal.  

B) Dificuldade de realizar a pega do mamilo e aréola, 

além da possibilidade de ter refluxo de leite para as 

narinas. 

C) Perda de continuidade do músculo orbicular dos 

lábios, comprometendo o vedamento anterior durante 

a amamentação.  

D) Limitação na compressão dos seios lactíferos, pois,a 

língua não encontra apoio para compressão do 

mamilo e da aréola para extração do leite, 

dificultando a amamentação. 

 

41) Com relação à amamentação, Crianças com fissuras 

palatais mais extensas têm: 

 

A) Um grau de dificuldade menor para mamar do que as 

que possuem fissura palatal.  

B) Dificuldade de realizar a pega do mamilo e aréola, 

além da possibilidade de ter refluxo de leite para as 

narinas. 

C) Perda de continuidade do músculo orbicular dos 

lábios, comprometendo o vedamento anterior durante 

a amamentação.  

D) Limitação na compressão dos seios lactíferos, pois, a 

língua não encontra apoio para compressão do 

mamilo e da aréola para extração do leite, 

dificultando a amamentação. 

 

42) Projeção da língua para anterior: esta projeção entre 

os dentes ou contra os dentes ocorre por diferentes 

razões. Dentre as mais frequentes podemos destacar 

as alterações de oclusão verticais principalmente por: 
 

A) Mordidas abertas anteriores. 

B) Aumento das tonsilas palatinas. 

C) Flacidez da língua. 

D) Flacidez da musculatura supra-hióidea. 

 

43) Contração do orbicular durante a deglutição: muitas 

causas podem levar a esta contração inadequada. As 

causas mais frequentes são as alterações oclusais e 

a: 
 

A) Respiração oral. 

B) Flacidez da língua. 

C) Projeção da língua para anterior. 

D) Língua posicionada no arco inferior. 

44) Com relação à manobra de Shaker, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I - A musculatura extrínseca da laringe deve ser 

trabalhada para melhora de força e elevação com a 

manobra de Shaker.  

II - Este exercício propicia a melhor elevação, 

anteriorização e estabilização do conjunto hioide 

laringe, o que pretende otimizar o fechamento da 

região supra glótica, aumentando a eficiência dos 

mecanismos de proteção das vias aéreas. Nesta 

manobra o paciente deitado sem travesseiro deve 

levantar a cabeça e olhar os próprios pés sem tirar os 

ombros da cama. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

45) São considerados neonatos ou lactentes com 

indicadores de risco para deficiência auditiva (Irda) 

aqueles que apresentarem os seguintes fatores em 

suas histórias clínicas, EXCETO: 

 

A) Preocupação dos pais com o desenvolvimento da 

criança, da audição, fala ou linguagem. 

B) Antecedente familiar de surdez permanente, com 

início desde a infância, sendo assim considerado 

como risco de hereditariedade. Os casos de 

consanguinidade devem ser incluídos neste item. 

C) Permanência na UTI. 

D) Anomalias craniofaciais envolvendo orelha e osso 

temporal. 

 

46) Baseado na Escala para Acompanhamento do 

Desenvolvimento da Audição e da Linguagem do 

programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN), a 

criança deverá falar, no mínimo, seis palavras em 

torno de: 

 

A) 12 meses. 

B) 15 meses. 

C) 18 meses. 

D) 24 meses. 
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47) São atribuições do Fonoaudiólogo na Atenção 

Domiciliar: 

 

I - Reabilitação de pessoas com deficiência permanente 

ou transitória, que necessitem de atendimento 

contínuo, até apresentar condições de frequentarem 

serviços de reabilitação; trabalhar em equipe 

multiprofissional e integrada à rede de atenção à 

saúde; identificar e treinar os familiares e/ou cuidador 

dos usuários, envolvendo-os na realização de 

cuidados, respeitando limites e potencialidades de 

cada um. 

II - Abordar o cuidador como sujeito do processo e 

executor das ações; elaborar reuniões para 

cuidadores e familiares; promover treinamento pré e 

pós-desospitalização para os familiares e/ou cuidador 

dos usuários; participar da educação permanente 

promovida pelos gestores. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

48) A prevenção secundária diz respeito a: 

 

A) Reverter um quadro em andamento, alterando ou 

retardando sua evolução. 

B) Prevenir a ocorrência de doenças 

C) Prevenir a ocorrência de disabilidades antes que elas 

aconteçam 

D) Atividades de vigilância 

 

49) Qual das fases abaixo se refere ao processo de 

diagnóstico e tratamento precoce? 

 

A) Prevenção terciária 

B) Prevenção primária 

C) Prevenção secundária 

D) Proteção específica 

 

50) A participação do fonoaudiólogo no Programa de 

Vigilância do Crescimento e Desenvolvimento-

Puericultura, é programada para atender crianças a 

partir de 1 ano de idade em Unidades Básicas de 

Saúde que visa: 

 

A) Realizar triagens auditivas e observação dos 

aspectos de alimentação, comportamento motor, 

psíquico e de linguagem.  

B) Realizar reabilitação e exames auditivos 

C) Realizar avaliações e reabilitação. 

D) Realizar encaminhamentos e estimulação precoce. 

 

51) Qual das alternativas abaixo cita as alterações do 

bico do seio? 

 

A) Bico côncavo e retraído. 

B) Bico plano e invertido ou preso. 

C) Bico côncavo e invertido. 

D) Bico plano e côncavo. 

 

52) De forma geral, quais os fatores que podem causar 

alterações da sucção do bebê na mamada? 

 

A) Deficiência auditiva, disfagia, baixo peso ao nascer, 

macroglossia e disfunção temporomandibular. 

B) Intercorrências clínicas, baixo peso ao nascer, 

distúrbios metabólicos, alterações neurológicas e 

anomalias congênitas. 

C) Macroglossia, língua presa, disfagia, deficiência 

mental e alterações neurológicas. 

D) Anomalias congênitas, baixo peso ao nascer, 

disfunção tempomandibular, disfagia e distúrbios 

metabólicos. 

 

53) Quais são as características da sucção de bebês 

prematuros? 

 

A) Sucção rápida, com interrupções pouco frequentes. 

B) Sucção lenta, com interrupções frequentes. 

C) Sucção em períodos breves, interrompidas por 

intervalos frequentes e às vezes bastante 

prolongados a fim de conseguir coordenar deglutição 

e respiração. 

D) Sucção bastante lenta, interrompidas por intervalos 

frequentes e, às vezes, bastante prolongados a fim 

de conseguir coordenar deglutição e respiração. 

 

54) Vários instrumentos foram projetados visando ajudar 

crianças com fissura labiopalatina para se alimentar. 

Nesse contexto, quais dos instrumentos abaixo é o 

mais indicado para esse fim? 

 

A) conta-gotas. 

B) seringas. 

C) sonda. 

D) placas palatinas obturadoras. 

 

55) Quais são algumas das estratégias para avaliar a 

motricidade oral em pacientes com disfagia 

orofaríngea? 

 

A) Protrusão de língua, abertura e fechamento de lábios 

e repetição de logatomos. 

B) Retração de língua, fechamento de lábios e repetição 

de palavras. 

C) Retração de língua, automatismos e abertura de 

lábios. 

D) Abertura e fechamento de lábios, retração de língua 

e lateralização de lábios.  
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56) O controle do bolo e a ejeção oral do bolo alimentar 

estão lentos com sinais sugestivos de penetração 

laríngea e aspiração, isto corresponde a disfagia? 

 

A) Grave 

B) Leve 

C) Moderada 

D) Severa 

 

57) Quais os procedimentos cirúrgicos que podem ser 

realizados em pacientes disfágicos após uma intensa 

discussão interdisciplinar que pondere a dinâmica da 

deglutição. 

 

A) Aplicação de Botox, miotomias de cricofaríngeo e 

cirurgias aspirativas. 

B) Cordectomia frontal, aplicação de Botox e 

hemilaringectomia. 

C) Near total, aplicação de botox e cordectomia 

frontolateral. 

D) Hemilaringectomia, cirurgias aspirativas e near total. 

 

58) Quais são os objetivos do programa de conservação 

auditiva destinados a crianças em idade escolar? 

 

A) Realizar a prevenção, avaliação e reabilitação. 

B) Realizar a prevenção, identificação e avaliação da 

perda auditiva com o intuito de fazer 

encaminhamentos, acompanhamento, habilitação e 

reabilitação.  

C) Realizar somente a prevenção. 

D) Realizar prevenção, encaminhamentos, habilitaçãao 

e reabilitação. 

 

59) O que é assegurado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente aos portadores de deficiência? 

 

A) Recebimento somente de medicamentos 

B) Recebimento de alimentação balanceada 

C) Recebimento de uma educação de qualidade 

D) Recebimento de atendimento especializado 

 

60) O que é assegurado a gestante no Estatuto da 

Criança e do Adolescente? 

 

A) Realização do parto humanizado 

B) Atendimento pré e perinatal 

C) Apenas realização de exames  

D) Atendimento multidisciplinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


