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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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.concursopiracuruca2017@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

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

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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 Noções Direito Const. Legislação do SUS Conhec. Específicos 
10 05 05 20 

     

02- A prova terá duração de 3 (três 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, lápis, 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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

FONOAUDIÓLOGO 

D

C 

Exemplo: 

A

 

B 

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

A 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 4: 

 

QUEM VÊ CARA ... 

 

 O amor é uma dessas coisas difíceis de se entender 

mesmo. Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada, viviam casamentos arranjados que 

raramente terminavam em finais felizes. Não foi o caso da 

princesa Isabel e o Conde d’Eu, que parecem ter sido 

verdadeiramente apaixonados por toda vida. Porém isso 

não evitou que tivessem seus contratempos. Tão logo 

aceitou a mão da princesa em casamento, Gastão de 

O’Orleans, nome de batismo do conde, escreveu à irmã, 

contando as novidades. Como estavam de viagem 

marcada para apresentar a noiva à sua família na França, 

resolveu preparar a irmã para o encontro: “Para que não 

te surpreendas ao conhecer minha Isabel, aviso-te que ela 

nada tem de bonito; tem sobretudo uma característica 

que me chamou atenção. É que lhe faltam completamente 

sobrancelhas.” 

 

(Revista de História _ Ano 8 , nº. 95, p. 84) 

 

01) A confidência do conde a respeito da noiva _ é que 

lhe faltam completamente sobrancelhas_ provoca: 

 

A) resignação. 

B) surpresa. 

C) indignação. 

D) desconcerto. 

 

02) Em relação aos aspectos linguísticos do texto, podem 

ser feitas as seguintes alterações sem que ocorra 

erro gramatical ou mudança de sentido, EXCETO: 

 

A) Em “Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada...” pode-se substituir a palavra 

diferente por diferentemente. 

B) No segmento: “... Gastão d’ Orleans, nome  de batismo 

do conde , escreveu...”  as vírgulas podem ser 

suprimidas.  

C) No segmento “... apresentar a noiva à sua família...” 

pode-se retirar a crase. 

D) Em “É que lhe faltam completamente...”pode ser 

reescrito “Faltam-lhe completamente...” 

 

 

 

 

 

 

03)  Há incorreção quanto à identificação do elemento 

coesivo em destaque em: 

 

A) “Porém isso não evitou que tivessem seus 

contratempos.”  _ contraste. 

B) “ Tão logo aceitou a mão da princesa em casamento,” 

_ tempo. 

C) “Como estavam de viagem marcada para apresentar 

a noiva à sua família na França,,,” _  comparação. 

D) “Para que não te surpreendas ...”  _ finalidade. 

 

04) A palavra que tem a mesma função sintática e 

morfológica em todos os itens, EXCETO em: 

 

A) “...viviam casamentos arranjados que raramente 

terminavam em finais felizes.” 

B) “Não foi o caso da princesa Isabel e o Conde d’Eu, 

que parecem ter sido verdadeiramente 

apaixonados...” 

C) “...aviso-te que ela nada tem de bonito;”   

D) “...tem sobretudo uma característica que me chamou 

atenção...” 

 

05) Assinale a frase cuja forma verbal sublinhada está 

CORRETA: 

 

A) Reaveram eles os utensílios que haviam perdido? 

B) Se não nos vermos mais... tenha boa viagem. 

C) Ficarei contente se você mantiver a tranquilidade.  

D) Sai daqui antes que eu me aborreça com você. 

 

06) Tendo em vista as regras de concordância, complete 

adequadamente as lacunas das frases abaixo e, em 

seguida, marque a opção CORRETA: 

 

Em todas as circunstancias sou eu ____ toma as decisões 

Fomos nós _____ derramamos o café 

Prefiro passear ___ ver televisão 

 

A) quem – que – a 

B) quem – quem – a 

C) que – quem – a 

D) que – que – ao 

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.                                                                 
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07) Observe a regência verbal e assinale a alternativa 

CORRETA de acordo com a norma culta: 

 

A) Informei-lhe de que suas férias terminou. 

B) Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó.  

C) O padre chegou atrasado na igreja. 

D) Depois de amanhã responderei essa carta. 

 

08) Em que construção a vírgula foi utilizada para 

destacar o vocativo? 

 

A) Conheço cidades, estados, países e continentes. 

B) Paulo, irmão de Alexandre, é muito gentil. 

C) No Brasil, há políticos e políticos.  

D) O quadro, Tatiana, foi pintado por Renoir. 

 

09) Qual das orações grifadas indica ideia de oposição? 

 

A) Não veio nem mandou recado. 

B) Você deve ler o livro ou ficará desinformado. 

C) É ainda criança, logo depende da família. 

D) Havia pessoas ali, entretanto não o escutaram. 

 

10) Em qual das alternativas, o predicativo caracteriza 

um objeto direto? 

 

A) Tudo parece calmo. 

B) Chamam-no de cascavel. 

C) Ele é considerado um gênio. 

D) O aluno ficou entusiasmado. 
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Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988, 

responda ás questão de 11 a 15. 

 

11) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer. 

C)  As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados judicial ou extrajudicialmente. 

D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 

em locais abertos ao público, dependente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local. 

 

12) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 

B) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 

C)  Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

D)  São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. 

 

13)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à, EXCETO: 

 

A) família 

B) igualdade 

C) liberdade 

D) segurança  

 

 

 

 

14) De acordo com o Art. 5º VIII da Constituição Federal, 

assinale a alternativa que completa a lacuna:  

 

Ninguém será privado de direitos por motivo de 

____________ou de convicção filosófica ou política, salvo 

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei; 

 

A) crença religiosa   

B) finanças 

C) idade 

D) raça 

 

15)  De acordo com o Art. 5º XLVII da Constituição 

Federal, NÃO haverá penas de: 

 

A) Caráter perpétuo 

B) Trabalhos forçados 

C) Banimento 

D) Todas as alternativas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16)  A Atenção Básica é desenvolvida por meio do 

exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios 

definidos, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 

 

A) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização 

e capilaridade, próxima da vida das pessoas. 

B) O financiamento da Atenção Básica deve ser de 

responsabilidade exclusiva do Município.   

C) É caracterizada como a porta de entrada aberta e 

preferencial da rede de atenção, acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. 

D) Os termos Atenção Básica e Atenção Primária a 

Saúde, nas atuais concepções, não são considerados 

termos equivalentes pela Política Nacional de 

Atenção Básica. 

 

17)  A consolidação e o aprimoramento da Atenção 

Básica como importante reorientadora do modelo de 

atenção à saúde no Brasil requer um saber e um 

fazer em educação permanente que sejam 

encarnados na prática concreta dos serviços de 

saúde. Sobre a Educação permanente das equipes de 

Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Um pressuposto importante da educação 

permanente é o planejamento/programação 

educativa descendente, estimulando experiências 

inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de 

saúde. 

B) A educação permanente deve ser constitutiva da 

qualificação das práticas de cuidado, gestão e 

participação popular. 

C) A vinculação dos processos de educação permanente 

a estratégia de apoio institucional pode potencializar 

enormemente o desenvolvimento de competências 

de gestão e de cuidado na Atenção Básica. 

D) É importante sintonizar e mediar as ofertas de 

educação permanente pré-formatadas (cursos, por 

exemplo) com o momento e contexto das equipes, 

para que façam mais sentido e tenham, por isso, 

maior valor de uso e efetividade. 

 
 
 

 
 
 

18)  Não compete ao Sistema Único de Saúde: 
 

A) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo animal. 

C) Incrementar, em sua área de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação. 

D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 

 

19)  De acordo com a Lei 8080/90, sobre o Sistema Único 
de Saúde, NÃO se pode afirmar que:  

 

A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são 
reconhecidas como foros de negociação e pactuação 
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete, em caráter suplementar, formular, 
executar, acompanhar e avaliar a política de insumos 
e equipamentos para a saúde. 

C) No âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento e a internação domiciliares só poderão 
ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

D) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, a 
dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento e produto, nacional ou 
importado, sem registro na Anvisa. 

 

20)  A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de 
outras estratégias de organização da atenção básica 
deverão seguir as diretrizes da atenção básica e do 
SUS configurando um processo progressivo e 
singular que considera e inclui as especificidades 
locoregionais. Sobre os itens necessários à estratégia 
Saúde da Família, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
deve ser suficiente para cobrir 100% da população 
cadastrada, com um máximo de 850 pessoas por ACS 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família. 

B) Cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.500 pessoas, sendo a 
média recomendada de 3.500 pessoas. 

C) Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em 
apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao 
profissional médico que poderá atuar em até 03 
(três) ESF e com carga horária total de 30 (trinta) 
horas semanais. 

D) Para todos os profissionais de saúde membros da 
equipe de saúde da família, a carga horária deve ser 
de 40 (quarenta) horas semanais, à exceção dos 
profissionais médicos. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Quanto à triagem auditiva neonatal é CORRETO 

afirmar: 

 

A) É realizada ao nascimento por meio da emissão 

otoacústica evocada por estimulo transiente e 

avaliação comportamental. 

B) As emissões otoacústicas evocadas por produto de 

distorção estão ausentes em indivíduos com perda 

auditiva leve. 

C) Se o neonato passou na triagem ele recebe alta 

independente de apresentar risco para perda 

auditiva em sua história pregressa. 

D) Em caso de falha na triagem o neonato é 

imediatamente encaminhado para realização da 

avaliação audiológica completa com suspeita de 

perda auditiva de origem coclear. 

 

22)  As disfonias funcionais são por excelência o campo 

de domínio do fonoaudiólogo, onde se tem mais 

condição de atuação e reabilitação do paciente, 

dependendo quase que exclusivamente do trabalho 

vocal realizado. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) As disfonias funcionais são na verdade disfonias do 

comportamento vocal. 

B) A fonação é uma função neurofisiológica inata. 

C) As disfonias funcionais têm como único mecanismo 

causal é o uso incorreto da voz. 

D) O uso incorreto da voz é geralmente favorecido pela 

falta de conhecimento sobre a produção vocal. 

 

23) Teoricamente, durante a fonação, as pregas vocais 

deveriam se coaptar em toda sua extensão, fazendo 

desaparecer a rima glótica. Contudo nem sempre 

isso ocorre e no processo de coaptação pode resultar 

a presença de espaços, genericamente denominados 

de fendas glóticas. Está INCORRETO afirmar que: 

 

A) As fendas podem ocorrer por inadaptações 

miodinâmicas. 

B) As fendas podem ocorrer por inadaptações 

anatômicas. 

C) Percentualmente falando, as fendas são mais comuns 

em mulheres no período de menopausa e nos 

homens na puberdade. 

D) Os tipos de fendas podem ser classificados em: 

triangulares, fusiformes, paralelas, duplas ou 

irregulares. 

 

 

 

24)  Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) As perdas auditivas podem ser divididas em: 

condutivas, neuro-sensoriais, mistas, centrais e 

funcionais. 

B) São consideradas perdas auditivas condutivas 

aquelas que resultam de patologias que atingem o 

ouvido interno. 

C) As perdas auditivas mistas são aquelas onde 

aparecem componentes condutivos e neuro-

sensoriais em um mesmo ouvido. 

D) São denominados portadores de perdas auditivas 

funcionais aqueles pacientes cujo comportamento 

auditivo não está de acordo com os limiares tonais 

apresentados. 

 

25)  Em relação a audiometria tonal por via óssea está 

CORRETO afirmar: 

 

A) O objetivo principal da audiomentria tonal via óssea 

é o diagnóstico clinico das patologias que atinge os 

ouvidos externo, médio ou interno. 

B) A audição por via óssea é processada no ouvido 

médio.   

C) As patologias do ouvido médio não interferem na 

transmissão óssea exceto nas freqüências baixas. 

D) Devido ao funcionamento cerebral quando o lado 

direito do crânio é estimulado pelo vibrador ósseo a 

cóclea esquerda é estimulada ligeiramente antes que 

a direita. 

 

26)  A produção de sons da fala através da interrupção 

ou constrição da corrente de ar expiratória, 

sonorizada ou não, ocasionada pelos movimentos de 

lábios, línguas e véu é denominada articulação. Em 

relação à produção da fala é INCORRETO afirmar 

que: 

 

A) A fonte de energia para a produção da fala é a 
corrente de ar que entra nos pulmões no momento 
da expiração. 

B) A expiração fisiológica é sempre nasal e silenciosa. 
Ela só se torna audível pela intervenção da laringe 
que a sonoriza, ou pela ação de bloqueios, ou de 
constrições produzidas na cavidade oral. 

C) Os pontos onde se dão as obstruções da corrente 
aérea são denominados pontos de articulação. 

D) Os órgãos ou parte dos órgãos que se põem em 
contato com o ponto de articulação são denominados 
articuladores. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27)  A deglutição tem como função fundamental a 

propulsão do alimento da boca para o estômago. Em 

relação a ela é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A deglutição pode servir como mecanismo protetor 

para os tratos respiratório e digestivo. 

B) Consiste numa atividade neuromuscular 

extremamente complexa, que pode ser iniciada de 

forma consciente e que se completa mediante a 

integração no sistema nervoso central de impulsos 

aferentes e eferentes, organizados no centro de 

deglutição. 

C) De forma simplificada pode-se definir a deglutição 

como sendo o ato de transportar o bolo alimentar 

e/ou liquido da cavidade oral até o estômago. 

D) Na passagem do bolo alimentar da cavidade bucal 

para a faringe ele atravessa o anel ou circunferência 

orofaríngea pois este não regula a passagem de 

partículas de grande tamanho que não foram 

satisfatoriamente triturados na mastigação. 

 

28)  Em relação a gagueira pode-se afirmar que: 

 

I.  Os gagos têm tendência a gaguejar nos sons iniciais 

da palavra. 

II.  Em geral a gagueira acontece mais na primeira 

palavra da frase do que no meio ou final desta. 

III.  Fenômenos fisiológicos como alteração de 

batimentos cardíacos, tremores de mão, 

movimentação anormal de olhos podem estar 

presentes no indivíduo enquanto este gagueja. 

IV.  Hereditariedade e meio ambiente são fatores que 

podem influenciar a gagueira. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

A) I, II e III apenas 

B) I, III e IV apenas 

C) III e IV apenas 

D) I, II, III, IV 

 

29)  Quando a criança deixa de considerar a silaba como 

uma unidade e compreende que a mesma pode ser 

segmentada ou analisada, em elementos menores, 

que são os fonemas. Ela atinge qual fase de aquisição 

da escrita: 

 

A) Alfabética. 

B) Pré-Silábica. 

C) Silábico. 

D) Silábico-Alfabético. 

30) Sobre a Consciência Fonológica é CORRETO afirmar: 

 

A) Não é relevante ser avaliada em terapia de distúrbio 

de fala. 

B) É capacidade metalinguística que permite refletir 

sobre as características da fala, sobre sua 

composição sonora, assim como manipulá-la. 

C) A aquisição fonológica não está relacionada ao uso 

da organização que o falante faz dos sons adquiridos 

foneticamente. 

D) É uma habilidade bem desenvolvida em deficientes 

auditivos. 

 

31) A medida do tempo máximo de fonação (TMF) é um 

dos parâmetros para se obter as medidas 

respiratórias, pode ser empregado tanto para o 

diagnóstico como para o monitoramento do paciente 

em terapia vocal. Podemos afirmar sobre o TMF: 

 

A) Consiste somente na pesquisa da duração da emissão 

das vogais /a/ e /i/. 

B) Para a pesquisa do TMF não podemos usar a emissão 

das fricativas. 

C) Permite somente uma avaliação quantitativa da 

fonação. 

D) É obtido pela medida do tempo máximo que um 

indivíduo consegue sustentar a emissão de um som, 

numa só expiração. 

 

32) Sobre os Distúrbios Articulatórios, é CORRETO 
afirmar: 

 

A) Dizem respeito àquelas alterações que afetam todo 
desenvolvimento linguístico da criança. 

B) Dizem respeito às alterações restritas ao campo 
fonêmico. 

C) Podem ser diagnosticadas precocemente a partir dos 
doze meses. 

D) O contexto familiar não interfere no processo de 
aquisição de linguagem. 

 

33) O termo Higiene Vocal é utilizado para designar 
normas básicas que ajudem a preservar a saúde 
vocal. Sobre Higiene vocal é correto afirmar, 
EXCETO: 

 

A) Deve ser usado apenas por profissionais da voz. 

B) Envolve a compreensão de procedimentos básicos 
para se manter uma emissão saudável por toda a 
vida. 

C) Fumo, álcool, drogas, alimentação inadequada são 
considerados hábitos nocivos. 

D) É um ponto fundamental para ser trabalhado na 
reabilitação vocal. 
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34) A caxumba é uma infecção viral que pode trazer 

comprometimentos à audição. Sobre suas 

características, podemos dizer, EXCETO: 

 

A) Causa principalmente uma perda auditiva condutiva 

e transitória. 

B) Os primeiros sintomas podem estar associados a 

náusea, vômito e vertigem. 

C) Pode gerar perda auditiva súbita neurossensorial. 

D) Pode acometer somente uma orelha, gerando uma 

perda unilateral. 

 

35) São funções do nervo glossofaríngeo (IX par):  

 

A) Transmitir a sensibilidade e o gosto da parte 

posterior da língua. 

B) Permitir o fechamento da boca e tonicidade das 

bochechas. 

C) Responsável pela sensibilidade gustativa nos dois 

terços anteriores da língua. 

D) Comanda os músculos intrínsecos e extrínsecos da 

língua, realizando a movimentação e a propulsão do 

alimento para trás. 

 

36) Qual o OBJETIVO principal de realizar o 

mascaramento clínico: 

 

A) Promover a atenuação interaural. 

B) Eliminar a participação da orelha contralateral na 

avaliação da orelha sob teste. 

C) Fazer com que a orelha não testada interfira na 

obtenção o limiar da orelha sob teste. 

D) Melhorar o reconhecimento de fala. 

 

37) Sobre o padrão audiólogico geral para a otite média 

serosa, é CORRETO afirmar: 

 

A) O exame audiógico mostra uma perda 

neurossensorial e timpanometria com curva tipo A e 

presença de reflexos estapedianos. 

B) Não é possível realizar logoaudiometria. 

C) A tímpanometria geralmente apresenta curva tipo B 

e os reflexos acústicos podem estar ausentes. 

D) Caracteriza-se por timpanometrias com curva tipo A 

com presença de reflexos ipsi e contra laterais e 

limiares auditivos dentro do padrão de normalidade. 

38) A deglutição tem como função fundamental a 
propulsão do alimento da boca para o estômago. 
Pode servir também como mecanismo protetor para 
os tratos respiratório e digestivo, porque pode 
aspirar partículas que tenham porventura entrado 
na_____________ ou vias aéreas altas e retornado á 
___________ pela tosse ou outros mecanismos 
respiratórios de retropulsão. Além disso a deglutição 
age como mecanismo protetor, quando remove 
partículas originariamente perdidas na___________ ou 
retorna o material digestivo que reflui do___________ 
para o esôfago ou faringe. 

 

As palavras que melhor completam a explicação, 
respectivamente, são: 

A) Faringe, nasofaringe, laringe e pulmões. 

B) Laringe, faringe, nasofaringe e estômago. 

C) Nasofaringe, traquéia, laringe e intestino. 

D) Traquéia, laringe, traquéia e pulmões. 
 

39)  É CORRETO relacionar a curva timpanométrica com 
seu respectivo achado clinico em:  

 
A) 

 compatível com sistema 
tímpano-ossicular normal. 

 
B)  

 compatível com aumento da 
rigidez do sistema. 

C)  

 compatível com disfunção da 
tuba auditiva 

D)  

 compatível com disjunção da 
cadeia ossicular.  
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40) Os músculos da mandíbula são mais comumente chamados músculos mastigatórios, porquanto têm sido mais 

estudados durante essa função estômatognático, movimentando a mandíbula em diferentes sentidos, segundo as 

características de inserção desses músculos na mandíbula e da orientação das fibras, que se contraem num 

determinado momento. 

 

Relacione a primeira coluna com a segunda: 

 

Músculo Funções 

1 – Masseter a) Puxa a comissura labial e comprime os lábios e buchechas  

2- Bucinador  b) Favorece a deglutição, puxando o hióideo para cima como faz o geni-hióideo, 

deprime também a mandíbula quando o hióideo está fixo 

3 – Digástrico c) É um músculo elevador que contribui significativamente para a projeção anterior 

da mandíbula e também para sua lateralidade 

4 - Milo – Hióideo d) Faz parte dos músculos supra-hióideos. É basicamente um músculo depressor, 

produz também a retropulsão da mandíbula 

 

A relação CORRETA é: 

 

A) 1 c, 2 a, 3 b, 4 d 

B) 1 a, 2 c, 3 b, 4 d 

C) 1 c, 2 a, 3 d, 4 b 

D) 1 b, 2 d, 3 c, 4 a 

 
 


