ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO CÓD 114 FONOAUDIÓLOGO

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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.
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de fevereiro de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Em um mundo globalizado, dominado pelo capitalismo, o consumo está diretamente interligado ao
desenvolvimento da sociedade. Quanto mais se consome, maior seria o desenvolvimento e a estabilidade econômica
de cada estado e região.
Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando. Estudos apontam que a sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de
felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status.
O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo, a sociedade e o meio ambiente. Isso
porque para atender a demanda da produção e do consumo é necessário retirar matérias-primas da natureza, fabricar e
transportar materiais, fazer grande uso de energia elétrica e de água, entre outros. Tudo isso gera emissão de gases
poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas.
As pessoas, devido ao sistema em que vivem, onde o importante é o que você tem e não que você é,
tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez nunca
usarão. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo: a mídia. Todos os dias
somos “bombardeados” com milhares de propagandas. São milhões e milhões de gastos para tentar nos fazer
comprar os produtos.
O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribui para o processo de degradação
das relações sociais. Muitas vezes, excluímos pessoas, as quais julgamos pelo simples fato de elas não possuírem tal
coisa ou não estarem com “roupas da moda”. É surpreendente como uma pessoa é “crucificada” pelo simples fato de
não se submeter ao sistema que privilegia poucos, faz você valer o que possui, e que paga centavos a uma criança
chinesa para produzir produtos que são vendidos do outro lado do mundo, por preços absurdamente altos. Além de
consequências ruins ao consumista, que sofre processos de alienação, multiplicação de supérfluos (que contribuem
para o processo de degradação das relações sociais e entre sociedades) e a oneomania (que é um distúrbio
caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro que é mais comum nas mulheres tomando uma proporção de quatro
por um).
Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. Como é possível um planeta suportar um sistema em
que a lei vigente é: “use, descarte, compre sempre o novo”? Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos
prazeres supérfluos, que incentivam o desperdício e geram uma enorme quantidade de lixo. Estamos caminhando
para um colapso ambiental e prova disso são as mudanças climáticas que vem ocorrendo no Planeta Terra.
Essa relação entre consumo e sustentabilidade, no entanto, vai além da etapa de produção. Com a grande
quantidade de opções e a alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm menor tempo de vida útil e maior
dificuldade de conserto, o que gera um enorme número de resíduo eletrônico.
Atualmente, o desenvolvimento sustentável é a principal solução contra a crise ambiental que o planeta
enfrenta, já que é considerado o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia.
Nesse sentido, com o aumento dos problemas ambientais, muitas empresas e organizações se unem para
procurar maneiras de fazer com que o país se desenvolva de forma sustentável, a fim de garantir seu progresso sem
comprometer o futuro. Algumas estratégias e políticas foram instituídas para possibilitar mudanças nos padrões de
consumo. A educação ambiental é um importante passo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso
conscientizar todos os setores da sociedade para que haja um movimento completo e eficiente em prol do meio
ambiente.
Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em
trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo.
FONTE: https://ecotelhado.com/consumismo-voce-sabe-as-consequencias-que-geram-na-sua-vida/
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 01

1

Constitui um ponto de vista do autor expresso no texto:
A)

O ato de comprar sem necessidade, numa sociedade
capitalista, faz parte de uma cultura em declínio.

B)

A)

O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo produtivo
do mercado, torna o consumista mais uma mercadoria a
ser consumida pela engrenagem industrial.

C)

Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é CORRETO
afirmar:

B)

O modelo de produção em série adotado pelo
capitalismo colabora, de forma vital, para a satisfação

C)

duradoura e significativa do cidadão consumidor.
D)

O poder de criar necessidades de uso de novos

D)

produtos, próprio da sociedade de consumo, faz o

Os conectores “que” e “que”, em “Estudos apontam que
a sociedade atual” (L.5), e, em “o importante é o que
você tem” (L.11), são iguais do ponto de vista
morfológico.
Os vocábulos “o” e “o”, em “onde o importante é o que
você tem e não que você é,” (L.11) possuem o mesmo
valor morfológico.
A expressão “relação” (L.7) mudará de função sintática
caso haja a substituição do verbo “haver” pela forma
verbal correlata “existir”.
A expressão “da natureza” (L.8) complementa o sentido
de um verbo, na função de objeto indireto.

consumidor racionalizar as suas opções de compra.
QUESTÃO 05
QUESTÃO 02
A ação verbal que está devidamente explicada é:
Depreende-se do texto:
A)

B)

C)

D)

O sistema de produção, ao criar novos produtos para
satisfazer a novas necessidades fomentadas pelo
mercado, proporciona o aumento de agressão ao meioambiente e provoca impactos negativos nas relações
pessoais.
A sociedade capitalista cria maior abundância de
produtos para satisfazer às necessidades reais dos
cidadãos, e isso tende a promover uma transformação
positiva da realidade social contemporânea e do meio
ambiente.
Os meios de produção, nas sociedades capitalistas,
estão baseados na acumulação de armazenamento de
produtos para atender à satisfação do detentor do
capital e à do consumidor deles.
A ideologia do capitalismo está voltada para a produção
de mercadorias supérfluas comercializáveis, em
seguida, substituídas por outras, com a finalidade de
distribuir os resultados do trabalho humano.

A)
B)
C)
D)

“vem enfrentando” (L.5) – presente momentâneo.
“haja” (L.38) – ação incerta no presente.
“seria” (L.2) - ação passada que expressa incerteza.
“enfrentou” (L.5) – ação passada concluída anterior a
uma outra ação passada.

QUESTÃO 06
Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A)
B)
C)
D)

O termos “até” (L.6) é marcador de limite.
“tendem” (L.12) é forma verbal anunciadora de
indeterminação do sujeito.
“nos” (L.40) exerce função sintática de objeto indireto.
Na oração “Todos os dias somos “bombardeados” com
milhares de propagandas.” (L.13/14), o predicado é
verbal.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 03
Há uma relação de proporcionalidade em:
O enunciador na construção de seu discurso:
A)

Vale-se tão somente da linguagem literal.

B)

Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada.

C)

Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos
filosóficos nem sempre abonados integralmente.

D)

Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e
aproveitamento do nível coloquial da linguagem.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

A)

B)

C)
D)

“Quanto mais se consome, maior seria o
desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada
estado e região.” (L.2/3).
“Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é
reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando.” (L.4/5).
“Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores
difusores do consumismo: a mídia.” (L.13).
“O consumismo também causa consequências à
sociedade, já que contribui para o processo de
degradação das relações sociais.” (L.16/17).
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QUESTÃO 08
O verbo é o elemento central da informação em:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 13
Leia os itens abaixo

“o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises

I. “excluímos pessoas” (L.17).

econômicas” (L.4).

II. “elas não possuírem tal coisa” (L.17/18).

B)

“o consumo é sinônimo de felicidade” (L.5/6).

III. “paga centavos a uma criança chinesa” (L.19/20).

C)

“elas são influenciadas por um dos maiores difusores do

A)

consumismo: a mídia.” (L.13).
D)

“Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. ”
(L.25).

QUESTÃO 09
No texto, a palavra “altos” (L.21) exerce a mesma função
sintática que a expressão:

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser
substituídos, respectivamente, por
A)

I = nas, II = na, III = lhe.

B)

I = lhes, II = lhe, III = lhe.

C)

I = las, II = na, III = lhe.

D)

I = as, II = a, III = a.

QUESTÃO 14
A)

“das relações sociais” (L.22).

B)

“de cada estado” (L.3).

C)

“de energia elétrica” (L.9).

D)

“de gases poluentes” (L.9/10).

QUESTÃO 10

Há ditongo e dígrafo, respectivamente, na alternativa
A)

“energia” (L.9) e “mulheres” (L.23).

B)

“lei” (L.26) e “vem” (L.28).

C)

“sociedade” (L.5) e “isso” (L.9).

D)

“vivem” (L.11) e “mundo” (L.1).

Introduz uma ideia de causa:
QUESTÃO 15
A)
B)
C)
D)

“Para” (L.8).
“onde” (L.11).
“pelo” (L.19).
“com” (L.35).

A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser
substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela
expressão indicada à direita é

QUESTÃO 11
No texto:
A)
B)
C)
D)

“como” (L.18) indica comparação.
“já que” (L.16) expressa causa.
“já que” (L.33) introduz uma explicação.
“a fim de” (L.35) indica direção.

A)

“contribuem” (L.16) – tínhamos contribuído.

B)

“vivem” (L.11) – estavam vivendo.

C)

“haja” (L.38) – possa haver.

D)

“gera” (L.9) – teria gerado.

QUESTÃO 12
A base primitiva de formação das palavras “empresas” (L.34)
e “conscientizar” (L.38) é um
A)
B)
C)
D)

verbo e substantivo
substantivo e adjetivo.
verbo e adjetivo
substantivo e verbo.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 16

QUESTÕES DE 16 A 20
QUESTÃO 19

Segundo o art. 200, da Constituição Federal de 1988,
compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras
atribuições, nos termos da lei:

De acordo com a lei 8.080/90 que dispõe sobre as condições

I.

e dá outras providências, são atribuições comuns à União,

II.
III.
IV.

Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
Ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde e de administração de empresas.
Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.

para promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes

Estados, Distrito Federal e Municípios, EXCETO:
A)

nutrição.
B)

Realizar pesquisas e estudos na área da saúde.

C)

Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.

D)

Administração de recursos financeiros destinados, em
cada ano, à saúde.

Os itens CORRETOS são:
A)
B)
C)
D)

Apenas I e II.
Apenas II e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.

Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e

QUESTÃO 20
Conforme a Portaria 2.488/2011, a quantidade de Equipes de
Saúde

da

Família

na

modalidade

transitória

ficará

condicionada aos seguintes critérios:
QUESTÃO 17
O financiamento do SUS constitucional é realizado através de
recursos da seguridade social, bem como de outras fontes. A
lei nº 8.080/90 define as demais fontes de financiamento do
SUS, entre as quais podemos citar, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
Serviços de proteção ao meio ambiente e apoio ao
desenvolvimento sustentável.
Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da
assistência à saúde.
Taxas, multas, emolumentos e preços públicos
arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 18
De acordo com a Lei nº 8.142/1990 que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde, os recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

A)

Município com até 20 mil habitantes e contando com 01
(uma) a 03 (duas) equipes de Saúde da Família, poderá
ter apenas 1 (uma) equipe na modalidade transitória.

B)

Município com até 20 mil habitantes e com mais de 03
(três) equipes poderá ter até 2 (duas) equipes na
modalidade transitória.

C)

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes
poderá ter até 50% (cinquenta por cento) das equipes
de Saúde da Família na modalidade transitória.

D)

Município com população entre 50 e 100 mil habitantes
poderá ter até 20% (vinte por cento) das equipes de
Saúde da Família na modalidade transitória.

Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta.
Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Executivo e aprovados pela
Conferência de Saúde.
Investimentos previstos no Plano Quinquenal do
Ministério da Saúde.
Cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
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QUESTÕES DE 21 A 50
QUESTÃO 25

No aconselhamento na reabilitação audiológica do indivíduo
adulto candidato ao uso de prótese auditiva, são
consideradas noções básicas ofertadas ao paciente,
EXCETO:

Sobre a reabilitação vocal nas laringectomias totais por meio
do uso da voz esofágica, é CORRETO afirmar:

A)

B)
C)

B)
C)
D)

Possibilidades e limitações pertinentes ao uso da
amplificação sonora.
Cuidados básicos necessários para o manejo do
aparelho.
Benefícios do uso de estratégias comunicativas
facilitadoras.
A irrelevância da sua participação na reabilitação
auditiva.

QUESTÃO 22
Acompanhar o desenvolvimento auditivo e de fala é
fundamental para identificação de perdas auditivas leves,
progressivas ou de aparecimento tardio que não são
identificadas na triagem auditiva neonatal. Faz parte dos
exames realizados para o diagnóstico audiológico, após a
triagem auditiva neonatal, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Timpanometria.
Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável (PEAEE).
Emissões Otoacústicas (EOA).
Audiometria.

QUESTÃO 23

A)

D)

QUESTÃO 26
A traqueostomia é indicada quando há obstrução da via
aérea, ou seja, objetiva melhorar a respiração do doente. A
obstrução da via aérea pode ser causada nos seguintes
casos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Quanto à utilização das técnicas terapêuticas de indivíduos
disfágicos, é CORRETO afirmar:
A)
B)
C)

A)

D)

B)
C)
D)

QUESTÃO 24
Pode ser aplicada como estratégia fonoaudiológica nos casos
de hipertonia da musculatura extrínseca da laringe, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Rotação da língua no vestíbulo oral.
Sons puramente orais.
Técnica do /b/ prolongado.
Vibração sonorizada de língua.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

Anomalia congênita.
Inflamação do trato aéreo.
Paralisia unilateral de prega vocal.
Tumor.

QUESTÃO 27

Sobre as alterações estruturais e suas repercussões na
produção vocal, é CORRETO afirmar:
Os cistos e os sulcos vocais sempre causam alterações
vocais.
São de origem congênita e podem ser adquiridas por
trauma ou mau uso vocal.
O cisto intracordal congênito não é acompanhado de
disfonia constante desde a infância.
A qualidade vocal do indivíduo com sulco vocal costuma
ser grave e forte.

A boca deve ser mantida fechada no momento da
inspiração pela traqueostomia.
A inspiração aérea é irrelevante para ser ensaiada.
O ar não deve vencer a barreira pressórica do segmento
faringoesofágico.
Um dos objetos da reabilitação é aumentar o tempo
máximo de fonação.

A orientação e o treino de manobras de deglutição
devem integrar o processo terapêutico.
As técnicas usadas são definidas pela doença de base
do paciente.
Exercícios para distúrbios de motricidade oral devem ser
evitados.
Os exercícios utilizados como estratégia terapêutica
devem ser usados indiretamente.

QUESTÃO 28
A Paralisia Cerebral (PC) é um transtorno persistente do
movimento e da postura, causado por uma lesão não
evolutiva do Sistema Nervoso Central (SNC), durante o
período precoce do desenvolvimento cerebral, limitado, em
geral, aos três primeiros anos de vida. (Ficher e Batshaw). Na
Paralisia Cerebral, frequentemente, estão alterados os
aspectos motores relacionados com a linguagem expressiva.
Acerca
dessas
alterações,
assinale
a
alternativa
INCORRETA:
A)
B)
C)
D)

Alterações do tônus muscular e da emissão vocal.
Alterações dos reflexos orais, alterações auditivas.
Alterações na fala (ecolalia), comportamentais
(estereotipias), resistência ao contato físico.
Alterações da articulação, melodia e entonação.
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QUESTÃO 29
O método de sons facilitadores favorece um melhor equilíbrio
funcional da produção vocal. Sobre essa abordagem
terapêutica, assinale a alternativa CORRETA:
A)

Os facilitadores da emissão agem, exclusivamente, nas
caixas de ressonância.

C)

Os sons de apoio dos facilitadores são utilizados na
disfonia hipercinética, não tendo efeitos nas disfonias
hipocinéticas.

D)

QUESTÃO 30
As Disfonias Organofuncionais correspondem a alterações
vocais que acompanham lesões benignas decorrentes
essencialmente de um comportamento vocal alterado e
inadequado. Pode-se dizer que as disfonias organofuncionais
são formações benignas que eram, frequentemente,
chamadas de tumores benignos da laringe. As três principais
lesões organofuncionais são nódulos, pólipos e Edema de
Reink; contudo casos de úlcera de contato, granuloma de
laringe e leucoplasia também podem ser inseridos nessa
categoria. Diante dessa afirmação, julgue a alternativa mais
indicada de acordo com essas lesões de laringe citadas
acima:

B)

C)

D)

O envelhecimento biológico é um processo progressivo e
degenerativo em que o indivíduo apresenta menos eficiência
funcional e tem seus mecanismos de defesa enfraquecidos.
Sobre as implicações da função auditiva no idoso, é correto
afirmar, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Achatamento social.
Depressão, frustração e medo não estão relacionados à
perda auditiva.
Incapacidade auditiva em locais como: cinemas, igrejas
e teatros.
Problemas relacionados ao alerta e à defesa.

QUESTÃO 32

Por não obter efeitos mais imediatos, os sons
facilitadores são pouco utilizados nas disfonias.

A)

QUESTÃO 31

Em alguns casos, esse método não é indicado, pois
pode gerar mais desequilíbrios e tensões.

B)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

As úlceras de contato são escavações unilaterais com
grande porção de mucosa que cobre o processo vocal
das cartilagens tireóidea. O Edema de Reink tem como
fatores causais, principalmente, o uso do álcool.
Edema de Reink é uma lesão difusa na camada inferior
da prega vocal. Tem uma incidência maior em mulheres
acima de trinta anos e fumantes. Os nódulos vocais em
crianças são, predominantemente, edematosas, lesão
de massa unilateral, associada a uma disfonia
espasmódica de abdução.
Granuloma é uma lesão de aspecto proliferativo,
caracterizado por um crescimento maligno de tecido de
granulação hipertrófico. A leucoplasia é uma placa
avermelhada, possuindo forma variável. O prognóstico
da leucoplasia é somente com a realização cirúrgica.
Os nódulos vocais em adultos são lesões de massa
benignas bilaterais de característica esbranquiçada que
se desenvolve na região anterior das pregas vocais. A
leucoplasia pode ou não ter regressão ao tratamento
clínico: se a causa for identificada e corrigida,
frequentemente, observamos a involução das lesões.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

Dentre todos os tipos de disfonia, o impacto na qualidade
vocal é muito variável, podendo ser de grau discreto a
severo. A disfonia pode até prejudicar a profissão de um
indivíduo, como no caso do profissional da voz, que depende
de uma produção vocal e/ou de uma qualidade vocal
específica para sua sobrevivência profissional. São exemplos
de disfonia funcional secundária, apenas:
A)
B)
C)
D)

Fendas, sulco, cisto.
Granuloma, sulco e cisto.
Nódulos, pólipos e edema.
Rouquidão, abuso e mau uso vocal.

QUESTÃO 33
A nasofibroscopia da deglutição é um exame complementar à
videofluoroscopia em todos os casos de disfagia orofaríngea.
Uma das suas indicações é:
A)
B)
C)
D)

Avaliação da estase oral.
Confirmação da presença de penetração e/ou aspiração
traqueal, suspeitas pela avaliação clínica.
Observação da fase faríngea de forma mais detalhada.
Testagem da sensibilidade do pilar anterior das fauces.

QUESTÃO 34
Usamos os músculos faciais para mostrar nossas emoções e
sentimentos, como piscar os olhos e sorrir. Em se tratando da
ação dos músculos faciais, é CORRETO afirmar:
A)
B)
C)
D)

O músculo bucinador tem a ação de não tracionar as
comissuras labiais para trás.
O músculo mentual tem ação de elevar o queixo e o
lábio superior.
O músculo platisma tem ação de deprimir o lábio
superior e o ângulo da boca atraindo para cima a pele
do queixo.
O músculo levantador do ângulo da boca tem ação de
elevar a comissura e o lábio superior, expondo o canino.
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QUESTÃO 35
Sobre o Implante Coclear, marque a alternativa CORRETA:
A)

B)

C)

D)

As crianças em idade escolar não necessitam de
especial atenção educacional e treinamento no pósoperatório, pois o implante facilita na compreensão da
palavra falada.
O som entra neste sistema através de um microfone
localizado na frente da orelha e esse som é enviado ao
processador da fala, através de um pequeno fio que o
conecta ou através da radiofrequência.
Os pares de eletrodos multicanais mostram-se mais
perto uns dos outros, necessitando de menor
quantidade de energia elétrica, porém emitem maiores
estímulos simultaneamente.
Processamento da fala é o método pelo qual o som é
convertido ou processado em sinais elétricos e, então,
são enviados ao cérebro e interpretados como sons.

QUESTÃO 36
No processo natural do envelhecimento é observado uma
redução da reserva funcional dos vários órgãos e sistemas,
além do aumento da ocorrência de afecções patológicas.
Sobre a presbifagia, é CORRETO afirmar:
A)
B)
C)
D)

A faringe no idoso pode se tornar hipertônica, o que
altera a limpeza do trato respiratório.
A saliva permanece com a mesma composição, sendo
assim, a percepção gustativa permanece estável.
Falhas dentárias, próteses dentárias mal adaptadas e
diminuição da pulverização podem gerar fadiga
muscular durante a fase oral.
Não ocorrem mudanças significativas na anatomia e
função gustativa da língua.

QUESTÃO 37
O Reflexo Vestíbulo Ocular (RVO) é fundamental na
avaliação do paciente com tontura e/ou vertigem. Ele é um
reflexo antigo e simples baseado em três sinapses entre a
orelha e o olho. Quais pares cranianos fazem parte do RVO?
A)
B)
C)
D)

III, IV ou VI, VIII.
IV, VIII, V e VI.
V, VIII, X.
V, X, IX.

QUESTÃO 38
Em
pacientes
traqueostomizados,
a
avaliação
fonoaudiológica apresenta algumas peculiaridades. A decisão
de utilizar a válvula de fala é prioritária ao Fonoaudiólogo,
mas a decisão de manutenção terapêutica deve ser
multiprofissional.
São
consideradas
contraindicações,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Ausência de consciência.
Cuff desinsuflado.
Estenose laríngea.
Paralisia bilateral de prega vocal.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 39
Dificuldade de fazer uma associação entre os fonemas (sons
e letras) e os grafemas (escritas das letras), omissões de
letras, trocas de letras dos pares mínimos e adições de
sílabas. Distúrbio de aprendizagem que aparece nas
primeiras séries do ensino fundamental, trata-se:
A)
B)
C)
D)

Diplofonia.
Disgrafia.
Disortografia.
Distonia.

QUESTÃO 40
Alguns sinais informam dados preciosos sobre a topografia
da lesão do paciente, o que torna mais fácil o prognóstico
fonoaudiológico. O sinal de Legendre, Pitres e de Bell estão
relacionados intimamente com:
A)
B)
C)
D)

Acidente Vascular Cerebral.
Afasia de Wernike.
Paralisia Facial Periférica.
Sincinesias.

QUESTÃO 41
A mastigação é uma das funções mais importantes do
sistema estomatognático, e por essa razão, é muito
trabalhada nas terapias miofuncionais orofaciais. Os
músculos da mastigação são pares e se inserem na
mandíbula.
Assinale
a alternativa
que
apresenta
corretamente a ação do músculo temporal e pterigoideo
lateral, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

Levanta a mandíbula; e lateraliza a mandíbula.
Protrai o hioideo; e levanta a mandíbula.
Levanta a mandíbula; e protrai o hioideo.
Protrai o hioideo; e protrai a mandíbula.

QUESTÃO 42
As perdas auditivas são classificadas conforme sua
topografia ou sua expressão clínica. Sobre a deficiência
auditiva sensorioneural, assinale a alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)

A discriminação auditiva costuma ser comprometida de
maneira similar.
Abrange as alterações da orelha interna ou órgão de
corte e lesões desde o nervo coclear ate os núcleos
auditivos no tronco.
Nessa perda auditiva, os sons agudos sofrem menos
prejuízos que os sons graves.
O aparelho de transmissão do som encontra-se normal
e não há alteração na qualidade do som.
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QUESTÃO 43
São consideradas causas de deficiência auditivas condutivas
na orelha média, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Timponosclerose.
Otospongise.
Estenoses adquiridas.
Otulose.

QUESTÃO 44
O ouvido humano é dividido em externo, médio e interno.
Cada um tem características específicas e que contribuem
significativamente para a audição. Portanto: “Equalizar as
pressões da orelha média (vibrações oriundas da membrana
timpânica) e da interna (variações pressórica dos líquidos da
orelha interna)”; e; “informar sobre acelerações corporais
angulares e lineares”, são funções, respectivamente, das
orelhas:
A)
B)
C)
D)

Orelha média; orelha interna.
Orelha média; externa.
Orelha externa; orelha média.
Orelha externa; orelha interna (cristas ampulares).

QUESTÃO 45
A base da cóclea é mais alargada e possui duas janelas, a
oval e a redonda. Possui 3 rampas. Na rampa média ou ducto
coclear, posição intermediária, contém o órgão de Corti e é
delimitada em sua base pela membrana basilar. A função do
órgão de Corti é:
A)
B)
C)
D)

Segmentar os sons por frequência, para que as células
ciliadas consigam interpretar melhor.
Realizar a transdução de energia mecânica para energia
elétrica.
Proteção das estruturas da orelha média e interna
contra sons muito intensos.
Fazer a membrana tectória vibrar de acordo com a
intensidade mínima pelo limiar auditivo máximo.

QUESTÃO 46
Paciente 79 anos sofreu AVC há 4 meses, ficando internado
nesse período. Há poucos dias em casa, a família solicita a
avaliação da fonoaudióloga, pois desde a alta hospitalar, ele
está com uma SNE. Presença parcial de dentes e em
péssimo estado de conservação. Já os aspectos de
linguagem receptiva estão preservados, com fala espontânea
simples, com apenas sequela motora (monoplegia). Ao reler
os exames e laudos médicos, a Fonoaudióloga descobre que
o paciente possui uma estenose severa na porção média do
esôfago. A conduta dela será:
A)

Avaliar todas as consistências, em pequenas porções,
mas orientar que a consistência mais recomendada é a
líquida (espessada ou fina), devido ao seu problema
esofágico e o encaminhar para o gastroenterologista.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

B)

C)
D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Como a fala transcorre sem problemas, avaliar a
deglutição para a consistência de semi-sólida (arroz
empapado +caldo de feijão e carne desfiada) e dar alta
para o paciente, pois a presença de elementos dentários
é fundamental para avaliar sólidos duros.
Iniciar terapia para estimulação da deglutição, utilizando
temperatura e sabores variados em mínimas porções.
Solicitar mais exames, preferencialmente, uma
Videoendoscopia da deglutição, para liberar a dieta de
forma mais segura.

QUESTÃO 47
Os músculos da mímica facial são responsáveis por toda a
mobilidade e expressão da face. Para a execução da
expressão “raspar o bigode”, é necessário o músculo:
A)
B)
C)
D)

Prócero.
Platisma.
Orbicular dos lábios.
Mirtiforme.

QUESTÃO 48
Sobre o controle neurológico da deglutição, assinale a
alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)

O ramo interno do nervo laríngeo superior não inerva as
pregas ariepiglóticas.
O terceiro ramo do nervo trigêmeo é responsável pela
sensibilidade dos 2\3 posteriores da língua.
O X par é responsável pela terceira fase da deglutição.
Quatro pares de nervos cranianos são os responsáveis
pela via aferente e eferente, exercido pelo SNP durante
a deglutição.

QUESTÃO 49
A avaliação perceptiva auditiva é uma grande aliada na
avaliação das disfonias na clínica fonoaudiológica. A mais
tradicional é a escala japonesa GRBASI, amplamente
divulgada por Hirano (1981). Por questões fonéticas, os
hispânicos a denominaram de GIRBAS. A letra “R” significa:
A)
B)
C)
D)

“Rough” = tensão.
“Roughness” = aspereza.
“Roughness” = rouquidão.
“Roughness” = rugosidade.

QUESTÃO 50
Durante um exame de videolaringoscopia com estroboscopia,
L.B.B. uma professora de educação infantil recebeu o
diagnóstico de fenda triangular posterior. Qual a conduta da
fonoaudiologia?
A)
B)
C)
D)

Encaminhar para o otorrinolaringologista.
Promover ações de saúde vocal para evitar o
agravamento da fenda detectada no exame.
Solicitar acompanhamento para a fonoterapia, a fim de
realizar exercícios para a correção deste achado.
Traduzir o laudo para a paciente e elaborar estratégia
de terapia (exercícios fricativos, para início).
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