Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração e Previdência
Concurso Público • Edital 011/2012
http://pmfsaude.fepese.org.br

Caderno
de Prova

março

24

24 de março
das 14 às 18 h
4 h de duração*
40 questões
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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

Texto

a. (

Financial Times é um jornal publicado em Londres
e tido como referência internacional para o mundo
das finanças. Em artigo sobre temas monetários de
nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso
hábito de contornar regras ou convenções “por táticas
altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo
o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (Visor,
p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse
jeitinho: “Se você não tem ingressos para um show ou
não passou na prova de habilitação para dirigir, não se
preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

b.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense
nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das
furadas de fila no supermercado, no restaurante ou
no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não
devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia
em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá
porque os jornalistas do Financial Times têm razão”.

c.
d.
e.

3. Analise as afirmativas abaixo.
1. Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
2. Ofício é a correspondência oficial que visa a
assuntos de interesse de um órgão público;
formaliza a comunicação com dirigentes e
demais autoridades de outras instituições,
públicas ou privadas.
3. Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não
chegou as vossas mãos.
4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade,
1,5 milhão de funcionários públicos.
5. Está correta a frase: Não havendo empecilho
em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “aquela publicação explicou” a expressão
sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
b. ( ) Em “naquele dia em que o trânsito estava
engarrafado” a expressão sublinhada refere-se
a 20/01.
c. ( ) Em “corrupções comuns no nosso dia a dia”
subentende-se que diariamente todos os
brasileiros se submetem à corrupção.
d. ( X ) Gramaticalmente há problema de regência,
em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído
por as.
e. ( ) Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus
leitores”, haverá acento de crase antes do
pronome (à suas leitoras).

) Em “referência internacional para o mundo
das fianças” há ideia de condição.
( ) A expressão “sobre temas monetários” equivale
a “assuntos de interesse econômico e social”.
( ) A expressão sublinhada de “explicou a seus
leitores” equivale a explicou-os.
( ) Em todo o texto as aspas foram empregadas
segundo a mesma regra gramatical.
( X ) Na expressão “não se preocupe” o pronome
jamais poderá ser posposto ao verbo (não
preocupe-se).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa que apresenta relação entre
a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.
a. ( X ) “em que o trânsito estava engarrafado”
= duração prolongada no passado.
b. ( ) “Acrescentou o DC” = duração interrompida
no passado.
c. ( ) “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’ ” = fato passado,
anterior a outro fato passado.
d. ( ) “Você entenderá” = fato que talvez aconteça,
num futuro incerto.
e. ( ) “tido como referência internacional” = fato
hipotético, ocorrido no momento presente.

Atualidades

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de
acontecimentos como desastres ambientais, conflitos
armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos
relevantes.
Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos,
analise as afirmativas abaixo:
1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União
Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste
dos Estados Unidos, se transformou em uma
supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças
ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência,
ainda que não se tivesse a dimensão real de
sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o
então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por
muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou
pelos mais radicais, como o fim do mundo,
previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

5. Analise a frase do texto:
“Você entenderá porque os jornalistas do
Financial Times têm razão”.
Assinale a alternativa correta em relação à frase do
texto.
a. ( ) Nessa frase há ideia de concessão.
b. ( ) A expressão “porque” inicia oração com ideia
de condição.
c. ( ) A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
d. ( X ) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento
gráfico.
e. ( ) Colocando no plural o pronome de “Você
entenderá”, a forma verbal passa a ser
“entenderiam”.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe,
também conhecida como Primavera Árabe, e seus
desdobramentos, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o
Exército Livre da Síria (ELS), força militar que
atua como promotora da implantação da
democracia e da liberdade do povo sírio.
b. ( ) A queda do ditador Saddam Hussein no
Iraque assinala o início das manifestações
populares em favor da democracia, liberdade
e igualdade difundidas pelo mundo árabe
através das redes sociais.
c. ( ) A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos
Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com
o apoio de tropas americanas e israelenses.
d. ( ) No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se
deu através de sua deposição e consequente
execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos
revolucionários egípcios.
e. ( X ) Dentre os ditadores que foram depostos
em virtude da Primavera Árabe figuram
Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni
Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de
cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído
a ele ser o guardião da Constituição da República
Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de
novembro de 2012, tomou posse o novo presidente
do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade
brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:
“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin
Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens
seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se
hoje que os sonhos não inventam.”
Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/
2012/11/.html

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Celso de Mello.
Gilmar Mendes.
Joaquim Barbosa.
Ricardo Lewandowski.
Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012
com decréscimo de –4,74% se comparadas ao ano
anterior, fato este que também pode ser observado na
atividade exportadora catarinense que apresentou um
desempenho inferior ao de 2011 em –0,53%, segundo
relatório emitido pela Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina.
Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as
afirmativas abaixo:
1. A carne de frango e suas miudezas foram os
produtos mais exportados neste período.
2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos
catarinenses de origem animal, por parte do
governo deste país.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com
sua desativação prevista pelo governador Raimundo
Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local
escolhido para o novo complexo penitenciário que
receberá os presos do regime fechado vem suscitando
uma batalha judicial entre autoridades do município
escolhido, que são contra a instalação da penitenciária,
e o governo do Estado.
O novo complexo penitenciário está previsto para ser
construído na cidade de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Indaial.
Imaruí.
Laguna.
Imbituba.
Ibirama.
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Conhecimentos Específicos
11. Analise o texto abaixo:
O objetivo de uma avaliação de voz é descrever
             de base e verificar
a influência do                na
gênese de uma disfonia.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

o sintoma ; nódulo
o sintoma ; indivíduo
o distúrbio ; nódulo
a qualidade vocal ; indivíduo
o perfil vocal ; comportamento vocal

12. Analise as afirmativas abaixo.
1. A avaliação perceptivo auditiva é considerada
subjetiva e um recurso confiável e decisivo.
2. A análise acústica oferece meios práticos e
objetivos de quantificar o sinal sonoro.
3. A avaliação otorrinolaringológica é essencial e
prioritária da avaliação de voz.
4. A avaliação perceptivo auditiva é considerada
objetiva e um recurso confiável e decisivo.
5. A correlação entre os dados visuais e proprioceptivos é a base do diagnóstico.

13. Utilizando os conhecimentos sobre avaliação
vocal, assinale a alternativa correta.
a. (
b. (

) O registro modal é utilizado apenas no canto.
) O uso excessivo da laringe confere à emissão
uma característica fluída.
c. ( X ) O tempo máximo de fonação é um dos parâmetros com que se obtém de modo mais fácil
as medidas respiratórias.
d. ( ) Indivíduos com técnica vocal adequada usam
todo o seu tempo máximo de fonação, até
mesmo entrando no ar de reserva expiratória.
e. ( ) Na fala encadeada, de falantes normais, as
recargas aéreas são realizadas a cada um
sexto do seu tempo máximo de fonação.

14. Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas abaixo referentes às disfonias:
(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

(
(

) Disfonias funcionais apresentam alterações
no comportamento vocal na base de seu
desenvolvimento.
) As disfonias organofuncionais são alterações
vocais acompanhadas por lesões , quase
exclusivamente decorrentes do comportamento vocal.
) As disfonias neurológicas representam desvios vocais que acompanham lesões ou alterações no sistema nervoso e podem comprometer a respiração, deglutição, fala e prosódia.
) As disfonias endócrinas incluem o hipotireoidismo que produz uma voz aguda.
) As disfonias orgânicas dependem do comportamento vocal do falante.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.
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(30 questões)

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–F–F
V–V–F–V–V
V–F–V–V–F
F–V–F–F–V
F–F–V–V–V
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15. Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas abaixo referentes a disfonias por câncer de
cabeça e pescoço.
(

(

(

(

(

17. Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas abaixo com relação à atuação fonoaudiológica na Saúde Pública.

) O câncer na área de cabeça e pescoço apresenta sua localização mais comum na laringe
(25%), seguida pelos tumores de lábios.
) Os tumores da cavidade oral não possuem
impactos na deglutição e na comunicação.
O impacto ocorre nas funções de bocejo e
vômito.
) Os tumores da cavidade oral possuem
impactos na deglutição e na comunicação,
conforme a localização e o estadiamento do
tumor.
) Na Laringectomia parcial horizontal supraglótica há alteração da fonte glótica; o foco da
reabilitação deve ser na fonação.
) Na laringectomia total o foco da reabilitação
deve ser na voz esofágica .

(

(

(

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–V–F–V
V–V–F–V–F
V–F–V–V–F
V–F–V–F–V
F–F–V–V–V

16. Com relação aos princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS), assinale abaixo o princípio que está relacionado com o mandamento constitucional da “saúde
é direito de todos”, e institui que “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.
Logo, todos os cidadãos, de maneira igual, devem ter
seus direitos à saúde garantidos pelo Estado o que
tem estreita relação com a questão da justiça social e a
redistribuição da renda.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

equidade
integralidade
universalidade
descentralização
participação popular.

) Refere-se à inserção da Fonoaudiologia na
população em postos, em centros, em unidades de saúde, em creches, em escolas, em
berçários, bem como na coletividade.
) A proposta de trabalho abrange não só o
atendimento das alterações da saúde de
maior ocorrência na população, mas atua
também principalmente na promoção e na
prevenção de patologias.
) O trabalho do Fonoaudiólogo nas unidades
básicas de saúde é focado somente na terapia e na reabilitação das possíveis patologias
ligadas à Fonoaudiologia.
) O fonoaudiólogo tem com objetivos elaborar
ações de programas de orientação quanto
ao desenvolvimento da linguagem e audição,
intervindo na prevenção, na terapia e na reabilitação das possíveis patologias ligadas à
Fonoaudiologia.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–V–F–V
V–V–F–F
V–F–V–V
V–F–F–V

18. Assinale a alternativa que está corretamente
relacionada com o trabalho fonoaudiológico realizado
no Sistema Único de Saúde, cujo objetivo é a proteção
da saúde, diminuindo as possibilidades de evolução
ou o agravamento de doenças, pautado na educação
e conscientização da população sobre os cuidados
básicos para a manutenção da saúde.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Reabilitação
Hierarquização
Prevenção primária
Prevenção terciária
Demandas para ações clínicas
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19. Assinale a alternativa que indica corretamente o
processo de capacitação da comunidade para atuar na
melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo
uma maior participação no controle deste processo.
Para atingir um estado de completo bem-estar físico,
mental e social os indivíduos e grupos devem saber
identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente, e onde a saúde
deve ser vista como um recurso para a vida, e não
como objetivo de viver.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Saúde populacional
Determinantes da saúde
Cuidados primários com a saúde
Prevenção terciária à saúde
Promoção da saúde

20. Analise as afirmativas abaixo quanto às aplicações
mais frequentes da epidemiologia em saúde pública:
1. Identificar fatores de risco de uma doença.
2. Identificar grupos de indivíduos que apresentam maior risco de serem atingidos por determinado agravo.
3. Garantir acesso aos serviços, o que deverá se
dar a nível primário e seguir a hierarquia dos
níveis de atenção segundo a necessidade de
resolução do problema.
4. Descrever o espectro clínico das doenças e
sua história natural.
5. Avaliar o quanto os serviços de saúde respondem aos problemas e necessidades das
populações.

21. Uma paciente realizou exame vestibular
(Vetoeletronistagmografia), apresentando como conclusão “Exame Vestibular Normal”.
Com base neste caso, assinale a alternativa que indica
todos os resultados das provas da vetoeletronistagmografia normais.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Calibração irregular, ausência de nistagmo
de olhos abertos na pesquisa de Nistagmo
Espontâneo, Rastreio Pendular tipo II, Nistagmo
Optocinético simétrico, Provas Calóricas com
preponderância direcional de 46%.
( X ) Calibração regular, ausência de nistagmo na
pesquisa de Nistagmo Espontâneo, Rastreio
Pendular tipo I, Nistagmo Optocinético simétrico, Provas Calóricas com preponderância
labiríntica de 12%.
( ) Calibração regular, presença de nistagmo
espontâneo com ausência de EIFO na pesquisa de Nistagmo Espontâneo, Rastreio
Pendular tipo III, Nistagmo Optocinético assimétrico, Provas Calóricas com arreflexia.
( ) Calibração irregular, ausência de nistagmo na
pesquisa de Nistagmo Espontâneo, Rastreio
Pendular tipo I, Nistagmo Optocinético assimétrico, Provas Calóricas com preponderância
labiríntica de 23%.
( ) Calibração regular, ausência de nistagmo na
pesquisa de Nistagmo Espontâneo, Rastreio
Pendular tipo III, Nistagmo Optocinético simétrico, Provas Calóricas com hiporreflexia.

22. Sobre a dislexia adquirida, é correto afirmar:

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

b.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

c.

d.
e.
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) É um distúrbio que ocorre somente em casos
de lesão cerebral focal e que provoca perda
ou falha na capacidade de leitura do paciente.
( ) Pode ser dividida em três grandes grupos que
são: as dislexias periféricas, as dislexias centrais e as dislexias mistas.
( ) O paciente com dislexia profunda apresenta
uma ruptura na via perilexical e não consegue
ler pseudopalavras.
( ) O paciente com dislexia fonológica apresenta
trocas semânticas frequentes durante a leitura.
( X ) O paciente com dislexia de superfície apresenta dificuldade para ler palavras irregulares
e para dar tonicidade correta às palavras.
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23. Considere as afirmativas abaixo:
1. A audiometria tonal liminar deve ser iniciada
pela melhor orelha.
2. O limiar auditivo é definido como a intensidade na qual o paciente responde a 25% dos
estímulos auditivos apresentados.
3. A pesquisa dos limiares auditivos por via aérea
propicia informações a respeito de todo o
sistema auditivo do indivíduo.
4. Na pesquisa do LRF são apresentadas palavras
trissílabas ou polissílabas em uma intensidade
de 40 dB.
5. Os limiares auditivos por via óssea devem ser
pesquisados quando os limiares de via aérea
estiverem rebaixados ou quando for constatado comprometimento condutivo no resultado da imitância acústica.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

24. Há diversos padrões inadequados de deglutição
que são observados em pacientes com alterações
miofuncionais.
Com base nesse assunto, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A interposição do lábio inferior ao deglutir é
consequência de mordida cruzada anterior.
b. ( X ) Os ruídos ouvidos durante a deglutição ocorrem, geralmente, pelo excesso de força da
parte média da língua contra o palato.
c. ( ) A contração da musculatura periorbicular ao
deglutir significa que o paciente tem ou já
teve maloclusão dentária.
d. ( ) A contração do músculo Bucinador durante a
deglutição é quase sempre uma compensação para o melhor fechamento dos lábios ao
deglutir.
e. ( ) Os resíduos alimentares que permanecem
na cavidade oral após a deglutição decorrem,
geralmente, da flacidez do músculo Masseter.

25. Paciente do sexo masculino, 10 anos. Mãe refere
que a criança não ouve bem há 3 meses após um episódio de caxumba. O resultado da Audiometria tonal
revelou audição normal à direita e perda auditiva profunda à esquerda.
Com base no caso, identifique as afirmativas abaixo
como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ).
(

(

(

(

) Os limiares auditivos da orelha esquerda
foram confirmados com mascaramento contralateral na orelha direita.
) Os limiares auditivos de via óssea foram realizados apenas na orelha esquerda, sem necessidade de mascaramento.
) O LRF e o IRF da orelha direita foram confirmados com mascaramento contralateral na
orelha esquerda.
) O LDF da orelha esquerda foi confirmado com
mascaramento contralateral na orelha direita.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V
V–F–V–V
V–F–F–V
V–F–F–F
F–F–V–V

26. Assinale a alternativa que não faz parte das características definidoras do Desvio Fonológico.
a. ( ) Audição normal para a fala.
b. ( X ) Domínio do sistema alfabético.
c. ( ) Capacidades intelectuais adequadas para o
desenvolvimento da linguagem.
d. ( ) Fala espontânea ininteligível, em maior ou
menor grau, em uma criança com mais de
quatro anos.
e. ( ) Linguagem expressiva que demonstre abrangência de vocabulário e extensão dos enunciados bem desenvolvida.

Página 9

Secretaria Municipal de Administração e Previdência

27. Uma paciente, sexo feminino, 41 anos de idade,
foi encaminhada pelo médico otorrinolaringologista
para realizar avaliação audiológica com queixa de
perda auditiva em ambas as orelhas, com piora progressiva há 5 anos. Refere vertigem e zumbido. Nega
otalgia e demais queixas otológicas. Com a piora da
audição, relata que sente necessidade de aumentar o
volume da televisão e tem dificuldade em ouvir conversas em ambientes ruidosos.
Assinale a alternativa correta em relação aos achados
audiológicos.
a. ( ) Perda auditiva condutiva simétrica, sendo
necessário o uso do mascaramento em ambas
as orelhas, e IRF acima de 88%.
b. ( ) Perda auditiva neurossensorial simétrica,
sendo necessário o uso do mascaramento, e
IRF acima de 88%.
c. ( ) Perda auditiva condutiva assimétrica, não
sendo necessário o uso do mascaramento, e
IRF abaixo de 40%.
d. ( ) Perda auditiva mista simétrica, sendo necessário o uso do mascaramento, e IRF acima de
80%.
e. ( X ) Perda auditiva neurossensorial simétrica, não
sendo necessário o uso do mascaramento, e
IRF abaixo de 64%.

28. Com base na classificação do renomado fonoaudiólogo Jaime Luiz Zorzi, assinale a alternativa correta
para a definição do diagnóstico de uma criança que
apresente condutas simbólicas, mas não demonstre
uma evolução correspondente no plano da linguagem:
a. ( ) Desvio Fonológico, enquadrando-se no
grupo III da referida classificação.
b. ( X ) Maiores informações são necessárias para
definir o diagnóstico da referida criança.
c. ( ) Atraso ou distúrbio específico da linguagem,
enquadrando-se no grupo II da referida
classificação.
d. ( ) Distúrbio ou atraso de linguagem fazendo
parte de distúrbio ou atraso global do desenvolvimento, enquadrando-se no grupo I, subgrupo A, da referida classificação.
e. ( ) Distúrbio ou atraso de linguagem fazendo
parte de distúrbio ou atraso global do desenvolvimento, enquadrando-se no grupo I, subgrupo B, da referida classificação.
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29. Um menino, com sete anos de idade, compareceu
acompanhado por sua mãe ao médico otorrinolaringologista. A mãe relata que o menino está com um
forte resfriado há uma semana e desde então escuta
televisão em intensidade elevada e está muito desatento. O médico examina o menor e verifica que as
duas membranas timpânicas estão opacas. Após finalizar a consulta o paciente é encaminhado para realizar
avaliação audiológica básica para confirmar a suspeita
de otite média secretora bilateral.
Caso este diagnóstico clínico seja confirmado, o
paciente apresentará na imitanciometria curvas timpanométricas do            bilateralmente e os reflexos acústicos estapedianos contralaterais serão            bilateralmente e os
reflexos acústicos estapedianos ipsilaterais serão
           bilateralmente.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Tipo A ; ausentes ; presentes
Tipo Ad ; ausentes ; ausentes
Tipo B ; ausentes ; presentes
Tipo B ; ausentes ; ausentes
Tipo C ; presentes ; ausentes

30. Os casos de deglutição atípica geram dúvidas
quanto a sua diferenciação com os casos de deglutição adaptada.
Com base nesse assunto, assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.

e.

) Alterações estruturais mínimas na cavidade
oral podem justificar a deglutição atípica.
( ) A deglutição atípica não causa alterações de
oclusão.
( ) A deglutição atípica é consequência de algum
problema estrutural e/ou funcional prévio.
( ) Alterações de propriocepção dos órgãos fonoarticulatórios é a etiologia mais aceita para
deglutição adaptada.
( X ) A deglutição atípica corresponde à movimentação inadequada da língua e/ou de outras
estruturas que participam do ato de deglutir,
durante a fase oral da deglutição, sem que
haja nenhuma alteração estrutural.
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31. Analise as afirmativas abaixo com relação às aplicações das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE) :
1. As EOAE têm sido muito utilizadas no diagnóstico clínico de crianças com comprometimento neurológico ou psíquico que não
respondem bem na avaliação audiológica
convencional.
2. Em casos de suspeita de alteração retrococlear
as EOAE podem ser presentes.
3. As EOAE são úteis para monitorar pacientes
que fazem uso de drogas ototóxicas e agentes
quimioterápicos.
4. As EOAE- produto de distorção são as mais
utilizadas em triagens escolares e triagens
neonatais.
5. Um paciente com perda auditiva neurossensorial de grau leve pode ter presença de
resposta nas EOAE por estímulo transiente e
ausência de respostas nas EOAE- produto de
distorção.

33. Um idoso, com 67 anos, realizou avaliação audiológica básica e apresentou perda auditiva neurossensorial de grau moderado com configuração descendente
bilateralmente. O paciente foi encaminhado para um
Serviço de Atenção à Saúde Auditiva (SASA) para verificar a possibilidade de uso de próteses auditivas.
Com base no caso, identifique as afirmativas abaixo
como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ).
(

(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

32. Alterações de fala músculo-esqueléticas podem
ser causadas por:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Respiração oral.
Disfagia orofaríngea.
Ausência das tonsilas palatinas.
Excesso ou diminuição de saliva.
Flacidez do músculo Mentual.

(

) No momento não é necessário encaminhar
este paciente para um SASA para iniciar o uso
de prótese auditiva. O ideal é monitorar sua
audição anualmente.
) As próteses auditivas são o meio primário de
reabilitação para portadores de perdas auditivas irreversíveis nas quais não há tratamento
clínico ou cirúrgico possível.
) O fonoaudiólogo do Núcleo de Apoio à Saúde
da família pode auxiliar a equipe do SASA
com ações de educação quanto ao uso, manuseio e manutenção das próteses auditivas.
) A avaliação de aspectos não audiológicos é
fundamental para planejar, implementar e
avaliar um programa de intervenção audiológica com idosos.
) A adaptação monoaural é mais indicada neste
caso por facilitar o uso e a manutenção da
prótese, além de garantir somação binaural
e melhor qualidade sonora na presença de
ruído ambiental.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–V
V–V–F–V–F
F–V–V–V–F
F–V–F–F–V
F–F–V–F–F
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34. O Distúrbio Específico de Linguagem (DEL) é
caracterizado por:
a. ( ) Dificuldades linguísticas que se justificam por
alterações globais do desenvolvimento.
b. ( X ) Alteração importante e durável das capacidades linguísticas, com risco considerável para
dificuldades acadêmicas.
c. ( ) Alterações linguísticas que podem ser confundidas àquelas observadas em crianças com
paralisia cerebral.
d. ( ) Ausência de oralidade em crianças com três
anos ou mais, em circunstâncias de alteração
global do desenvolvimento sem privação
social significativa.
e. ( ) Manifestações linguísticas variadas que possibilitam a descrição de subtipos distintos que
são: distúrbio expressivo, distúrbio expressivo
e de compreensão e distúrbio do processamento auditivo central.

35. A fonoaudióloga Cláudia Regina Furquim de
Andrade é uma das grandes pesquisadoras brasileiras
na área de gagueira.
Com base na linha teórica que embasa seus estudos, é
correto afirmar:
a. ( ) Há diferenças entre o processo de produção
da fala que gera as disfluências em falantes
fluentes e gagos.
b. ( ) As disfluências normais são facilmente diferenciáveis daquelas que possam ser indicativas da gagueira.
c. ( ) As diferentes situações de fala implicam variações da fluência nos indivíduos gagos, o que
não ocorre nos indivíduos fluentes.
d. ( X ) A quantidade de rupturas da fala e a capacidade individual para a pronta recuperação do
equilíbrio entre o processamento simbólico e
o sistema de sinais é o que parece diferenciar
a disfluência normal de todos os falantes das
disfluências gagas.
e. ( ) A gagueira pode ser definida como rupturas
involuntárias do fluxo de fala, caracterizada
por repetições de sons, repetições de sílabas,
prolongamentos de sons, bloqueios, pausas
extensas, intrusões nas palavras, que provocam aumento na velocidade da fala.
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36. Durante o exame dos aspectos morfológicos na
avaliação miofuncional, o fonoaudiólogo precisa fazer
a correspondência entre as alterações observadas a
sua etiologia.
Com base nesse assunto, assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Bochechas assimétricas levam à suspeita de
mordida cruzada posterior.
( ) Narinas estreitas pode ser um indício de
encurtamento do lábio superior.
( X ) Úvula bífida ou sulcada pode ser indicativa de
fissura submucosa.
( ) Lábios entreabertos são indicativos de frênulo
lingual curto.
( ) Palato duro estreito pode ser observado
em pacientes cujo padrão facial é do tipo
mesofacial.

37. O Comitê de Motricidade Orofacial da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) publicou um vocabulário técnico-científico para padronizar a terminologia utilizada.
Assinale a alternativa que indica o termo correto recomendado pela SBFa:
a. (

b.

c.

d.

e.

) “Apalpação” é o termo recomendado para
se referir ao termo “Palpação”, que era usado
anteriormente.
( ) “Hábito parafuncional” é o termo recomendado para se referir ao termo “Hábito deletério ou nocivo”, que era usado anteriormente.
( ) “Reincidiva” é o termo recomendado para
se referir ao termo “Recidiva”, que era usado
anteriormente.
( ) “Respiração mista” é o termo recomendado
para se referir ao termo “Respiração oronasal”,
que era usado anteriormente.
( X ) “Ceceio” é o termo recomendado para se
referir ao termo “Sigmatismo”, que era usado
anteriormente.
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38. Os potenciais evocados auditivos assumiram um
papel fundamental na prática clínica da audiologia.
Com base no Potencial Evocado auditivo de tronco
encefálico (PEATE), analise as afirmativas abaixo:
1. A onda I do PEATE representa a atividade neuronal do lemnisco lateral.
2. Um paciente que apresentou na audiometria
tonal liminar perda auditiva assimétrica de origem súbita pode ser encaminhado para realizar PEATE em um Serviço de Atenção à Saúde
Auditiva em alta complexidade (SASA).
3. Toda a criança menor de cinco anos deve ser
encaminhada diretamente para realizar o PEATE
com a finalidade de estimar o limiar auditivo.
4. O PEATE é considerado um dos principais testes para triagem auditiva nos recém-nascidos
de alto risco.
5. Um paciente que apresentou ausência de
respostas no PEATE e não retornou mais ao
SASA deve ser apenas acompanhado pelo
fonoaudiólogo do Núcleo de Apoio à Saúde
da família.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

39. A avaliação audiológica infantil é constituída de
uma bateria de testes comportamentais que dependem da idade e do desenvolvimento neuropsicomotor
da criança.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ), com base na avaliação audiológica infantil.
(

(
(

(

(

) Na audiometria lúdica condicionada com
crianças menores de três anos de idade é
rotina pesquisar os limiares auditivos em
todas as frequências do audiograma.
) O limiar de recepção da fala pode ser obtido
por meio de figuras ou ordens simples.
) Os fones de inserção podem ser utilizados
para proporcionar maior conforto para a
criança e aumento da atenuação interaural.
) O objetivo da audiometria com reforço visual
é reforçar uma resposta de observação comportamental para sons de frequência específica associado a estímulos visuais.
) Na avaliação comportamental com instrumentos é recomendado iniciar com os sons
mais fortes e progressivamente diminuir a
intensidade.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–F–V–V
V–V–F–V–F
F–V–V–V–V
F–V–V–V–F
F–F–V–F–F
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40. Assinale a alternativa que apresenta ações de
atenção à saúde auditiva na atenção básica.
a. ( X ) Promover matriciamento para conhecer os
principais indicadores de risco para deficiência auditiva, acompanhamento longitudinal
de pessoas com queixas auditivas e atividades
educativas para a comunidade.
b. ( ) Realizar exames complementares como os
Potenciais Evocados Auditivos e as Emissões
Otoacústicas.
c. ( ) Garantir a seleção, adaptação e fornecimento de próteses auditivas e terapia
fonoaudiológica.
d. ( ) Planejar ações em bases epidemiológicas e
encaminhar para os Serviços de Atenção à
Saúde Auditiva na Alta Complexidade, para
diagnóstico, crianças maiores de três anos e
idosos com perda auditiva.
e. ( ) Capacitação e atualização em saúde auditiva
das equipes de Atenção à Saúde Auditiva em
média e alta complexidade, coordenado pelo
gestor local, por meio de cursos, oficinas e
encontros regionais.

Página 14

Coluna
em Branco.
(rascunho)

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br

