FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMILÍA

REALIZAÇÃO

ESTADO DA BAHIA
REF. EDITAL Nº1/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES
1-

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas
sequencialmente que compõem a prova objetiva.

2-

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
56-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova,
ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da
marcação da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de

destinados às respostas.

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9-

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo.

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato
queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados
para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As
provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os
candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando
as provas.
11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura do Termo de Fechamento.
12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização
de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

EDM 15

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

após sua ocorrência) ou de uma doença
progressiva e dá-se de forma abrupta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
V.
Questão 01
Preencha a lacuna abaixo, e em seguida, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É imprescindível que os profissionais que atuam
com crianças com paralisia cerebral se preocupem
com a _______________________________.
adaptação social
educação do ambiente
saúde mental
habilidade comunicativa
independência social

( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 05
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a
sequência correta nas opções abaixo, quanto à
indicação das formas de intervenções terapêuticas
nos casos de disfagias neurogênicas.

A estimulação multissensorial baseia-se em
princípios entre os quais há espaço
destacado para o componente auditivo e sua
repercussão na atividade concreta da
linguagem.
A terapia pela estimulação temática da
linguagem vem reforçar a disposição para se
incorporar parâmetros sociais.
A avaliação e a terapia nas linhas
tradicionais de reabilitação estão voltadas
para a funcionalidade, com a participação da
família.
O modelo cognitivo de reabilitação das
afasias tem como mérito não definir o déficit,
a natureza e os resultados a intervenção.
O interesse pelas medidas de qualidade de
vida reflete a crescente valorização de
tratamentos que tragam reais benefícios e
repercussões na vida dos pacientes e suas
famílias.

II.

Pacientes com disfluência neurológica
apresentam disfluência apenas em palavras
pequenas e substantivos.

III.

As repetições, prolongamentos e bloqueios
não estão restritos às sílabas iniciais.

IV.

Geralmente, a disfluência inicia-se no
momento de um trauma neurológico (ou logo

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

Terapia indireta.
Terapia direta.
Terapia de deglutição.
Terapia de estimulação.

1.

Em casos de aspiração em todas as
consistências alimentares e em volumes
variados.
Utiliza o alimento como instrumento da
terapia.
Em casos onde o paciente já possui
coordenação dos movimentos necessários à
deglutição.
Em casos graves e/ou na introdução da
terapia da deglutição.

3.

4.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 03
Em relação à disfluência neurológica, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.
A disfluência neurológica é um distúrbio da
fluência da fala resultante de uma
neuropatologia identificada em um indivíduo
sem história de problema de fluência anterior
à ocorrência da doença.

A.
B.
C.
D.

2.

F – F – V – F – V.
V – V – F – V – F.
V – V – F – F – V.
V – F – F – F – F.
F – V – F – V – F.

I.

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

Questão 04
Assinale a alternativa que corresponde a uma das
características da distaria espástica.
(A)
Quebras de frequência.
(B)
Hiponasalidade.
(C)
Hipotonicidade.
(D)
Velocidade excessiva.
(E)
Intensidade aumentada.

Questão 02
A partir da visão multidimensional da atuação
fonoaudiológica para a terapia e a reabilitação do
afásico adulto, informe se é verdadeiro (V) ou falso
(F) as questões abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

As repetições, prolongamentos e bloqueios
estão restritos às silabas iniciais.
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A2 – B1 – C4 – D3.
A3 – B2 – C1 – D4.
A4 – B3 – C2 – D1.
A1 – B2 – C3 – D4.
A2 – B4 – C1 – D3.

Questão 06
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) as questões
a
respeito
da
Comunicação
Suplementar
Alternativa, e depois assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 09
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) as questões
a respeito do Programa de Triagem Auditiva
Neonatal, e depois assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.

A intervenção engloba uma série de opções
que permitam ao indivíduo capaz a
possibilidade de se comunicar através da fala
e/ou da voz.
A indicação de um sistema alternativo de
comunicação parte de um ponto comum: o
comprometimento da linguagem oral com
variáveis graus de severidade e de evolução
clínica.
Na proposta de avaliação discursiva os
processos de avaliação e atendimento estão
baseados em um método clínico discursivo e
interpretativo,
não
envolvendo
testes
preestabelecidos.
A intervenção em casos que envolvem
desordens da linguagem e ou cognitivos não
difere consideravelmente dos casos de
desempenho
linguístico
e
cognitivo
preservados.

( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V – F.
F – F – V – V.
V – V – F – F.
F – F – V – F.
F – V – V – F.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Definir objetivo e as metas do programa de
acordo com as necessidades da comunidade.

II.

Determinar o local e a população alvo.

III.

Selecionar a população de acordo com o
critério de renda familiar.

IV.

Selecionar e treinar equipes auxiliares de
agentes de saúde para efetivar a busca ativa.

V.

Selecionar pelo critério da idade a populaçãoalvo.

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

Questão 08
Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com
os procedimentos de intervenção fonoaudiológica
em Triagem Auditiva Neonatal.
(A)
Informação sobre o desenvolvimento da audição e da
linguagem para as mães de todos os RN triados.
(B)
Orientação e apoio aos familiares durante o período de
reteste e diagnóstico.
(C)
Orientação familiar de estimulação auditiva e de
linguagem após um mês à adaptação da prótese
auditiva.
(D)
Busca ativa dos que falharam.
(E)
Terapia fonoaudiológica.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

V – V – F – F.
F – V – F – V.
V – F – V – F.
F – F – F – V.
F – F – V – V.

Questão 10
Assinale a alternativa correta. Na avaliação
eletrofisiológica da audição, com relação à
influência das características do estímulo nos PEA
(Potencial Evocado Auditivo) exógenos, pode-se
dizer que
(A)
quanto menor a frequência do estímulo acústico
utilizado, menores serão as descargas neuronais;
portanto, a latência encontra-se diminuída enquanto a
amplitude encontra-se aumentada.
(B)
quanto mais elevada a intensidade do estímulo, maior o
número de neurônios ativados; portanto, a latência
encontra-se diminuída enquanto a amplitude encontrase aumentada.
(C)
quanto maior a frequência do estímulo acústico
utilizado, maiores serão as descargas neuronais;
portanto, a latência encontra-se aumentada enquanto a
amplitude encontra-se diminuída.
(D)
quanto maior a duração do estímulo, maior a tendência
à habituação do SNAC ; assim mais neurônios serão
ativados, portanto a amplitude é diminuída.
(E)
um potencial evocado refere-se a uma série de
mudanças que ocorrem tanto no sistema nervoso
periférico quanto no central, normalmente relacionadas
às vias motoras.

Questão 07
Em relação às etapas na elaboração de um
Programa de Triagem Auditiva Neonatal, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.
I.

O National Institute on Deafness and Other
Comunication Disorders (1997), sugere que
os protocolos do PTANU (Programa de
Triagem Auditiva Neonatal Universal) devem
obter no máximo 5% de FALHAS na triagem,
para RN’s sem indicadores de risco e até 8%
nos RN’s com indicadores de risco.
O Marion Downs National Center for Infant
Hearing (1998) considera que o PTANU deve
atingir pelo menos 85% dos nascimentos.
Os dois aspectos acima norteiam a
implantação dos PTANU, e devem ser
seguidos sem restrição.
A idade dos RN’s para o acompanhamento,
diagnóstico e intervenção deve ser após os
06 meses de idade.
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Questão 11
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a
sequência correta nas opções abaixo, quanto às
características das diferentes perdas auditivas.
Algumas letras poderão ser repetidas.
A.
B.
C.

Perdas Auditivas Condutivas.
Perdas Auditivas Neurossensoriais.
Perdas Auditivas Mistas.

1.

Gap aéreo-ósseo pequeno, que não excede
10dB.
Gap aéreo-ósseo significativo, mas que não
excede 70dB.
Gap aéreo-ósseo pequeno, maior que 10dB.
Timpanogramas alterados e, em geral, não é
possível obter o registro dos reflexos
acústicos, ou estes só são registrados para
níveis de intensidade elevados.

2.
3.
4.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 14
A respeito dos Testes Comportamentais na
Avaliação Audiológica Infantil, analise as assertivas
e assinale a alternativa que aponta as corretas.

1A – 2B – 3A – 4C.
1C – 2A – 3B – 4C.
1B – 2C – 3C – 4A.
1B – 2A – 3C – 4A.
1A – 2C – 3B – 4B.

Questão 12
Informe se
a respeito
Habilidade
assinale a
correta.
( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 13
Assinale a alternativa correta, a respeito da idade
(desenvolvimento neuropsicomotor) mais indicada
para a realização da bateria de testes em crianças,
para a determinação do diagnóstico audiológico e
para a confirmação e correlação dos resultados
(A)
De 0 a 5 meses SRT (limiar de reconhecimento de
fala).
(B)
De 5 a 24 meses PEATE-clique/EOA (potencial
evocado auditivo de tronco encefálico-clique/emissão
otoacústica).
(C)
Acima de 24 meses ASSR (potencial evocado auditivo
de estado estável).
(D)
De 5 a 24 meses VRA(500 e 4khz VA e VO e 2k e
1 kHz VO) (audiometria de reforço visual).
(E)
De 0 a 5 meses BOA (audiometria de respostas
comportamentais).

é verdadeiro (V) ou falso (F) as questões
dos Efeitos da Perda Auditiva sobre a
de Reconhecimento da fala, e depois
alternativa que apresenta a sequência

As dificuldades resultantes do déficit para
entender, discriminar e reconhecer a fala não
são muito difíceis de serem previstas, pois
não exige grande variabilidade de índices,
materiais e formas de apresentação que
podem interferir no desempenho de um
paciente.
No documento do Conselho Federal de
Fonoaudiologia é afirmado que o objetivo
principal da audiologia é garantir a
comunicação e a qualidade de vida do
indivíduo por meio da otimização de suas
habilidades auditivas.
A audiometria tonal pode nos dizer muito
sobre o funcionamento do sistema auditivo,
mas não permite que o examinador tenha
uma medida precisa das habilidades da
pessoa em entender a fala.
Para Ventry e Chaiklin (1965), o LRF (Limiar
de Reconhecimento de Fala) é compatível
com a média tritonal quando os limiares nas
frequências de 512, 1.024 e 2.048Hz não
diferem entre si mais do que 15dB.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A bateria de testes utilizada na avaliação
audiológica infantil depende só da idade da
criança.

II.

Um princípio importante da audiologia
pediátrica é que nenhum teste é considerado
conclusivo ou redundante.

III.

O local para a realização da Audiometria de
Reforço Visual (VRA) pode ser uma sala
(criança e avaliador estão na mesma sala) ou
uma cabina acústica (criança e avaliador
dentro da cabina).

IV.

Os testes de reconhecimento de fala são
importantes para confirmação dos limiares
tonais.

V.

A partir dos 2 anos de idade o índice
percentual de reconhecimento de fala (IPRF)
também pode ser feito com uso de figuras
para não haver influência de trocas
fonêmicas comuns ao desenvolvimento de
linguagem nessa faixa etária.

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

Questão 15
Assinale a alternativa correta quanto às
características eletroacústicas para a seleção da
prótese auditiva para o paciente adulto.
(A)
Bobina de indução/ganho/saída.
(B)
Processamento de sinal/ganho/saída.
(C)
Entrada/saída/bobina de indução.
(D)
Ganho/saída/entrada-saída.
(E)
Ganho/entrada-saída/bobina de indução.

F – F – V – V.
V – V – F – F.
V – F – V – F.
F – V – F – V.
F – V – V – F.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

I.

Questão 16
Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos
objetivos da avaliação auditiva do candidato ao uso
da amplificação.
(A)
Determinar o tipo e a magnitude da perda auditiva.
(B)
Avaliar o candidato ao uso da amplificação.
(C)
Avaliar o controle de qualidade do aparelho de
amplificação.
(D)
Avaliar as atitudes com relação ao plano de tratamento.
(E)
Avaliar as opções de tratamento.
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Questão 17
Assinale a alternativa INCORRETA quanto as etapas
do protocolo proposto por Beauchaine, 2001, para a
seleção e adaptação de próteses auditivas em
crianças.
(A)
Impressão e moldes.
(B)
Avaliação da RECD (real-ear-to-coupler difference).
(C)
Método prescritivo para a seleção do ganho.
(D)
Seleção dos aparelhos.
(E)
Validação.

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 18
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) as questões
a respeito da Seleção de Características
Eletroacústicas das Próteses Auditivas em
Crianças, e depois assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A RECD (real-ear-to-coupler difference)
registrada em crianças é maior do que a
observada em adultos (em razão do menor
tamanho e do volume do MAE - meato
acústico externo) e se aproxima dos valores
dos adultos quando a criança atinge cerca de
5 anos de idade.
Normalmente a RECD é constituída de
valores positivos (a pressão sonora gerada
no meato é maior do que a gerada no
acoplador), que aumentam de acordo com a
frequência.
À medida que a criança vai crescendo, devem
ser efetuadas avaliações regulares da RECD
e a adequação das características préajustadas
da
amplificação
deve
ser
reavaliada.
A partir da medida da RECD é possível
utilizar a câmara de teste e o acoplador de
20mL, para fazer os ajustes necessários na
prótese auditiva.

( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 19
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) as questões
a respeito dos critérios de seleção para o Implante
Coclear utilizados atualmente na população infantil,
e depois assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

( )

Deficiência auditiva pré-lingual com até seis
anos de idade, uma vez que crianças
implantadas com idade inferior a seis anos
possivelmente
apresentarão
melhores
resultados quanto à percepção e à
inteligibilidade de fala do que as crianças
implantadas tardiamente.
Crianças que apresentam limiares auditivos
tonais sem AASI menores ou iguais a
60dBNA nas frequências de 500 e1.000Hz;
inferiores a 90dB nas frequências de 500,
1.000, 2.000 e 4.000Hz e/ou ausência de
respostas e que não obtiveram benefícios
significativos com o uso da amplificação, ou
seja, limiares auditivos menores do que
60dBNA nas freqüências da fala, após
habilitação auditiva intensa e efetiva, em
abordagem aurioral ou auditiva.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

V – V – F – F.
F – V – F – V.
F – F – V – V.
V – F – V – F.
V – F – F – V.

Questão 20
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) as questões
a respeito dos critérios de seleção para o Implante
Coclear utilizados atualmente na população adulta,
e depois assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

V – V – V – F.
V – F – V – F.
F – F – V – V.
F – V – F – V.
V – F – F – V.

( )

Avaliação do estilo cognitivo da criança,
envolvendo aspectos de aprendizagem,
atitude de comunicação, forma de interação
social, entre outros.
O implante coclear está indicado para
crianças com deficiência auditiva causada
por agenesia de cóclea, de nervo auditivo ou
lesões centrais, com infecção ativa do ouvido
médio.
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Sujeitos acima de 28 anos com deficiência
auditiva mista pós lingual bilateral, que não
se beneficiaram com o uso do AASI,
apresentando limiares auditivos com AASI
piores do que 60dBNA nas freqüências da
fala e/ou escore de percepção de fala inferior
a 50% para sentenças apresentadas em
conjunto aberto.
Em perdas auditivas súbitas, o tempo de
perda da audição deve ultrapassar o número
de anos correspondentes à metade da vida
do indivíduo sem a deficiência auditiva.
Em perdas auditivas progressivas, não
existindo limites no que diz respeito à idade
do candidato.
Em deficiência auditiva pré-lingual, em
função do tempo da surdez, o implante
coclear apresenta benefícios limitados em
sujeitos adultos.

V – F – V – F.
V – F – F – F.
F – F – V – V.
V – V – F – F.
F – V – F – V.

Questão 21
A respeito da avaliação da atitude dos pacientes
idosos que procuram a reabilitação audiológica,
analise os tipos abaixo e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Tipo I.
Paciente com atitude bastante
positiva com relação ao aparelho de
amplificação sonora e à reabilitação. Tem
expectativas realistas, entende e aceita o
problema, sem maiores complicações.

II.

Tipo II.
Paciente com atitude positiva em
relação ao aparelho de amplificação sonora e
à
reabilitação,
mas
com
algumas
complicações: configuração audiométrica,
necessidades
especiais
e
alterações
psicossociais mais sérias que necessitam de
terapia psicológica.

III.

Tipo III.
Paciente com atitude negativa,
manifestada ou não. Não aceita o aparelho de
amplificação sonora nem a reabilitação.

IV.

Tipo IV.
Paciente com atitude bastante
negativa. Rejeita o aparelho de amplificação
sonora e a reabilitação, apesar de aceitar a
existência do problema auditivo.

(E)

Questão 24
Assinale a alternativa que está em desacordo com o
Código de Ética – constitui uma infração ética, com
respeito à veiculação na mídia a propaganda e a
publicidade dos serviços de Fonoaudiologia.
(A)
Anunciar preços e modalidades de pagamento em
publicações abertas, exceto, na divulgação de cursos,
palestras, seminários e afins.
(B)
Anunciar instalações, equipamentos e métodos de
tratamento.
(C)
Anunciar
logomarca,
logotipo
ou
heráldicos
relacionados à Fonoaudiologia.
(D)
Anunciar endereço, telefone, endereço eletrônico,
horário de trabalho, convênios e credenciamento.
(E)
Anunciar os títulos de formação acadêmica.
Questão 25
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) as questões
a respeito das habilidades e dificuldades do
indivíduo portador de Paralisia Cerebral, e depois
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
( )

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

( )

Questão 22
Assinale a alternativa que corresponda a uma
infração ética de acordo com o Código de Ética da
Fonoaudiologia.
(A)
Tratar com urbanidade e respeito os representantes
dos órgãos representativos de classe, quando no
exercício de suas atribuições, facilitando o seu
desempenho.
(B)
Utilizar técnicas ou materiais no tratamento que não
tenham eficácia comprovada.
(C)
Elaborar, fornecer relatório, resultado de exame,
parecer e laudo fonoaudiológico, quando solicitado.
(D)
Permitir o acesso do cliente ao prontuário, relatório,
exame,
laudo
ou
parecer
elaborados
pelo
fonoaudiólogo, recebendo explicação necessária à sua
compreensão, mesmo quando o serviço for contratado
por terceiros.
(E)
Informar
o
cliente
de
sua
qualificação,
responsabilidades e funções, bem como dos demais
membros da equipe, quando se fizer necessário.

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 23
No relacionamento entre os profissionais da
Fonoaudiologia, assinale a alternativa que NÃO
configura uma infração ética de acordo com o
Código de Ética da Fonoaudiologia.
(A)
Desatender às normas do órgão competente e à
legislação sobre pesquisa.
(B)
Utilizar-se da influência do cargo para aliciamento ou
encaminhamento de clientes para clínica particular.
(C)
Dar cunho estritamente impessoal às críticas ou
discordâncias de teorias e técnicas de outros
profissionais, não visando o autor, e sim o tema ou a
matéria.
(D)
Induzir a opinião pública a acreditar que exista reserva
de atuação clínica para determinados procedimentos.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

Consultar, diagnosticar ou prescrever tratamento por
quaisquer meios de comunicação de massa.
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O distúrbio motor da paralisia cerebral é
quase sempre acompanhado de distúrbios da
sensação,
percepção,
cognição,
comunicação e comportamento.
Quanto ao desenvolvimento fonológico, os
paralíticos cerebrais apresentarão atraso
quando comparados às crianças sem
problemas motores, mas seguirão as etapas
do desenvolvimento normal.
O
atraso
ou
desvio
cognitivo
é
frequentemente encontrado e pode ter causa
única.
O desenvolvimento perceptivo ocorre por
ações independentes do próprio organismo
às disposições psicomotoras.
As alterações neuromusculares da paralisia
cerebral podem ocasionar dificuldades no
relacionamento com outras crianças pela
incapacidade de competir com estas nas
diferentes situações interativas.

V – V – F – V – F.
F – F – V – V – F.
V – F – V – F – V.
F – V – F – V – F.
V – V – F – F – V.

(E)

POLÍTICAS DE SAÚDE

Questão 29
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Os recursos do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

Questão 26
Assinale a alternativa INCORRETA. Entende-se por
saúde do trabalhador a promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho, abrangendo
(A)
assistência ao trabalhador vítima de acidentes de
trabalho ou portador de doença profissional e do
trabalho.
(B)
a inexistência de garantia ao sindicato dos
trabalhadores de requerer ao órgão competente a
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
(C)
a participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas,
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à
saúde existentes no processo de trabalho.
(D)
participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e
controle das condições de produção, extração,
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de
substâncias, de produtos, de máquinas e de
equipamentos que apresentam riscos à saúde do
trabalhador.
(E)
avaliação do impacto que as tecnologias provocam à
saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quando as suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à população de uma determinada
área, o Sistema Único de Saúde (SUS) não
poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante contrato
ou convênio, observadas, a respeito, as
normas de direito público.
As entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos estão impedidas de participar do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e indireta.

II.

investimentos previstos em lei orçamentária,
de iniciativa do Poder Legislativo e
aprovados pelo Congresso Nacional.

III.

investimentos previstos no Plano Quinquenal
do Ministério da Saúde.

IV.

cobertura das ações e serviços de saúde a
serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.

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

Questão 31
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Portaria n°
399/2006 do Ministério da Saúde, o trabalho na área
da saúde do idoso deve seguir as seguintes
diretrizes:
I.
II.
III.
IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V – F.
F – V – F – F.
F – F – F – V.
V – V – V – V.
F – F – F – F.

Questão 28
Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
(SUS) serão depositados em conta especial, em
cada esfera de sua atuação, e movimentados sob
fiscalização dos respectivos:
(A)
Fundos de Saúde.
(B)
Conferências de Saúde.
(C)
Conselhos de Saúde
(D)
Planos de Saúde.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

I.

Questão 30
Assinale a alternativa correta. Os Municípios para a
execução de ações e serviços de saúde, poderão
estabelecer entre si, para o fim de manejar as
parcelas de recursos previstos em lei,
(A)
contrato privado.
(B)
termo de cooperação.
(C)
consórcios.
(D)
convênios.
(E)
acordos.

Questão 27
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( )

Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde.
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Promoção do envelhecimento ativo e
saudável.
Atenção não integral à saúde da pessoa
idosa.
Estímulo às ações intersetoriais, visando à
integralidade da atenção.
A vedação da implantação de serviços de
atenção domiciliar.

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

Questão 32
Assinale a alternativa correta. O Instrumento de
cidadania com informações relevantes sobre a
saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor
acompanhamento por parte dos profissionais de
saúde, denomina-se:
(A)
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.
(B)
Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa
Idosa.
(C)
Programa de Educação Permanente à Distância ao
idoso.
(D)
Assistência Farmacêutica ao idoso.
(E)
Atenção Diferenciada na Internação.

Questão 35
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Com a implementação da
Política Nacional de Humanização (PNH), espera-se
alcançar os seguintes resultados e direções

Questão 33
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Portaria n°
648/2006 do Ministério da Saúde, compete às
Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito
Federal
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

garantir
infra-estrutura
necessária
ao
funcionamento das Unidades Básicas de
Saúde, dotando-as de recursos materiais,
equipamentos e insumos suficientes para o
conjunto de ações propostas.
selecionar, contratar e remunerar os
profissionais que compõem as equipes
multiprofissionais
de
Atenção
Básica,
inclusive os da Saúde da Família, em
conformidade com a legislação vigente.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

programar as ações da Atenção Básica a
partir de sua base territorial, utilizando
instrumento de programação nacional ou
correspondente local.

serão reduzidas as filas e o tempo de espera,
com ampliação do acesso e atendimento
acolhedor e resolutivo, baseados em critérios
de risco.

II.

Todo usuário do SUS saberá quem são os
profissionais que cuidam de sua saúde e a
rede de serviços se responsabilizará por sua
referência territorial e atenção integral.

III.

As unidades de saúde garantirão os direitos
dos usuários, orientando-se pelas conquistas
já asseguradas em lei e ampliando os
mecanismos de sua participação ativa, e de
sua rede sócio-familiar, nas propostas de
intervenção, acompanhamento e cuidados
em geral.

IV.

Não serão implementadas atividades de
valorização e cuidado aos trabalhadores da
saúde.

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

Questão 36
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Política
Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no
SUS, as atribuições e responsabilidades dos
Gestores Municipais são

alimentar as bases de dados nacionais com
os dados produzidos pelo sistema de saúde
municipal, mantendo atualizado o cadastro de
profissionais,
de
serviços
e
de
estabelecimentos ambulatoriais, públicos e
privados, sob sua gestão.

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

Questão 34
Assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A
responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a
política de alta complexidade/custo se traduz nas
seguintes atribuições:
(A)
definição de normas nacionais.
(B)
controle do cadastro estadual de prestadores de
serviços.
(C)
vistoria de serviços, quando lhe couber, de acordo com
as normas de cadastramento estabelecidas pelo próprio
Ministério da Saúde.
(D)
definição de incorporação dos procedimentos a serem
ofertados à população pelo SUS.
(E)
definição do elenco de procedimentos de alta
complexidade.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

desenvolver ações educativas que possam
interferir no processo saúde-doença da
população e na melhoria da qualidade de
vida.

II.

apoiar a realização de pesquisa na área de
gestão estratégica e participativa.

III.

assumir responsabilidade pela coordenação
e execução das atividades de educação e
comunicação, no âmbito local.

IV.

promover
ações
de
informação
conhecimento acerca do SUS, junto
população em geral.

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

e
à

Questão 37
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. As ações e serviços públicos
de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

II.

direção única centralizada.

II.

III.

atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.

o controle e a fiscalização de serviços,
produtos e substâncias de interesse para a
saúde.

III.

a fiscalização e a inspeção de alimentos,
água e bebidas para consumo humano.

IV.

a participação no controle e na fiscalização
da produção, transporte, guarda e utilização
de substâncias e produtos psicoativos,
tóxicos e radioativos.

participação da comunidade.

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

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

incrementar em sua área de atuação o
desenvolvimento científico e tecnológico.

II.

fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano.

III.

participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos.

IV.

colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.

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

Questão 39
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta. São objetivos do Sistema Único
de Saúde SUS
( )
( )
( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos de interesse para a saúde e a
participação na sua produção.

descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.

Questão 38
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Ao sistema único de saúde
compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

I.

IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 40
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Estão incluídas no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

a identificação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
a divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
a formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social, a
redução de riscos de doenças e de outros
agravos.
a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde, com a realização integrada das
ações assistenciais e das atividades
preventivas.

V – F – V – F.
V – V – V – F.
F – F – F – V.
V – V – V – V.
F – F – F – F.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO
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Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 41
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
NÃO faz referência a outra expressão mencionada
anteriormente no texto.
(A)
“Mesmo sem o apoio do governo, a associação de
homeopatia vai continuar incentivando esse tipo de
tratamento...”
(B)
“O deputado Phil Willis, presidente da comissão de
ciência e tecnologia, afirma que nenhum estudo
comprovou que as pílulas homeopáticas têm poder
medicinal.”
(C)
“A quantia pode ser considerada irrisória dentro de um
orçamento de R$ 300 bilhões destinados à área da
saúde...”
(D)
“A comissão concluiu que as explicações científicas
para a homeopatia não são convincentes e
recomendou
que
o
governo
britânico
pare
imediatamente de oferecer esse tipo de remédio no
serviço público de saúde.”
(E)
“O relatório da comissão de ciência e tecnologia do
parlamento britânico afirma que os remédios
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo...”

PORTUGUÊS
Comissão do Parlamento britânico diz que remédio
homeopático não funciona.
Homeopatia custa aos cofres públicos da GrãBretanha R$ 500 mil por ano.
Terapia, considerada sem eficácia, foi criada por
médico alemão no séc. 18.
O Parlamento da Grã-Bretanha anunciou nesta
segunda-feira (22) o resultado da análise de eficácia
de remédios homeopáticos.
O relatório da comissão de ciência e tecnologia do
parlamento britânico afirma que os remédios
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo substância sem ação, geralmente receitada por alguns
médicos apenas para criar efeito psicológico nos
pacientes.
A comissão concluiu que as explicações científicas
para a homeopatia não são convincentes e
recomendou
que
o
governo
britânico
pare
imediatamente de oferecer esse tipo de remédio no
serviço público de saúde.
A homeopatia custa aos cofres públicos da GrãBretanha o equivalente a R$ 500 mil por ano. A quantia
pode ser considerada irrisória dentro de um orçamento
de R$ 300 bilhões destinados à área da saúde, mas os
parlamentares afirmam que não é o dinheiro que está
em jogo. O que eles querem é evitar que os doentes
busquem a cura com medicamentos sem eficácia
comprovada.
O deputado Phil Willis, presidente da comissão de
ciência e tecnologia, afirma que nenhum estudo
comprovou que as pílulas homeopáticas têm poder
medicinal. Segundo ele, a homeopatia nem deve mais
ser licenciada pelo departamento do governo que
regula a fabricação de remédios. O deputado afirma
que os remédios homeopáticos não passam de pílulas
de açúcar.
A homeopatia, que foi criada por um médico alemão,
no século 18, é a chamada medicina natural e,
segundo os médicos homeopatas, não tem
contraindicação. A homeopatia se propõe a curar com
substâncias que normalmente provocam efeitos
semelhantes aos das doenças. Por exemplo, o remédio
homeopático para insônia contém uma substância
extraída do café para ajudar o paciente a dormir.
A doutora Charlote Mendes da Costa, da Associação
Britânica de Homeopatia, não entende por que a
comissão parlamentar não aceitou como evidência de
eficácia dos produtos homeopáticos um estudo
científico feito com 6.500 pessoas com diversas
doenças. Segundo Charlote, elas se trataram apenas
com remédios naturais, e mais de 60% dos pacientes
ficaram curados.
A associação afirma que a homeopatia representa
economia para o Ministério da Saúde porque custa
menos de um décimo do preço de remédios industriais.
Mesmo sem o apoio do governo, a associação de
homeopatia vai continuar incentivando esse tipo de
tratamento.

Questão 42
Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função
sintática correta da expressão destacada.
(A)
“...curar com substâncias que normalmente provocam
efeitos semelhantes aos das doenças.” (objeto indireto)
(B)
“...a associação de homeopatia vai continuar
incentivando esse tipo de tratamento.” (sujeito)
(C)
“Mesmo sem o apoio do governo, a associação de
homeopatia vai continuar incentivando...” (adjunto
adverbial)
(D)
“Segundo ele, a homeopatia nem deve mais ser
licenciada pelo departamento do governo...” (adjunto
adverbial)
(E)
“O deputado Phil Willis, presidente da comissão de
ciência e tecnologia, afirma que...” (aposto)
Questão 43
Assinale a alternativa que apresenta uma palavra
que teve sua grafia afetada com a nova ortografia.
(A)
Têm
(B)
Contraindicação
(C)
Homeopatia
(D)
Contém
(E)
Grã-Bretanha
Questão 44
Em todas as alternativas abaixo o elemento
destacado é conjunção integrante, EXCETO
(A)
“O que eles querem é evitar que os doentes busquem a
cura com medicamentos sem eficácia comprovada.”
(B)
“A comissão concluiu que as explicações científicas
para a homeopatia não são convincentes...”
(C)
“Comissão do Parlamento britânico diz que remédio
homeopático não funciona.”
(D)
“A homeopatia se propõe a curar com substâncias que
normalmente provocam efeitos...”
(E)
“A associação afirma que a homeopatia representa
economia para o Ministério da Saúde...”

Texto adaptado de
<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1500961-5603,00COMISSAO+DO+PARLAMENTO+BRITANICO+DIZ+QUE+REME
DIO+HOMEOPATICO+NAO+FUNCIONA.html>. Acesso em 23 fev
2010.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO
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Questão 45
“O relatório da comissão de ciência e tecnologia do
parlamento britânico afirma que os remédios
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo substância sem ação, geralmente receitada por
alguns médicos apenas para criar efeito
psicológico nos pacientes.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

(B)
(C)

A relação lógico-semântica estabelecida pelas
expressões destacadas é a de
concessão.
consecução.
comparação.
proporção.
finalidade.

(D)

(E)

Questão 49
Em relação aos blocos econômico, assinale a
alternativa correta. Seguindo uma tendência
mundial de formação de blocos, em 1993, o Brasil,
a Argentina, o Paraguai e o Uruguai estruturaram O
MERCOSUL enquanto que os Estados Unidos da
América, o México e o Canadá estabeleceram o
NAFTA.
(A)
Tanto o MERCOSUL quanto o NAFTA, são contrários
ao neoliberalismo porque propõem economias
nacionais e proteção aos pequenos agricultores e micro
e pequenas empresas.
(B)
A formação desses grupos, apesar das contradições,
significou um grande avanço porque deram inicio à
defesa de um comércio mais intenso entre os países de
todo o continente.
(C)
A formação do MERCOSUL foi prejudicial para as
relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai,
impedindo que mantivessem a parceria da Usina
Hidrelétrica de Itaipu por questões políticas.
(D)
O MERCOSUL, até 28 de fevereiro de 2010, está
consolidado de forma que não aceita mais a entrada de
outros países, sendo que sua formação atual é: Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai, e Venezuela.
(E)
Os presidentes dos países da América Latina e do
Caribe aprovaram, em 23 de fevereiro de 2010, a
criação de um novo bloco econômico que incluirá todos
os países do Continente Americano.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 466
O fotógrafo e etnógrafo Pierre Verger (1902-1996)
escolheu a Bahia para ser a sua pátria e dedicou a
maior parte de sua vida aos estudos da cultura
africana na Bahia. Em relação à vida e obra de
Pierre Verger, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
As fotos de Pierre Verger, hoje obras de arte,
expressam as cores vibrantes da Bahia.
(B)
Pierre Edouard Leopold Verger, ou simplesmente Pierre
Verger, nasceu na França.
(C)
Pierre Verger foi admitido como babalawo e batizado
com o nome de “Fatumbi”.
(D)
Pierre Verger foi reconhecido pela Universidade de
Sorbone recebendo o grau de doutor.
(E)
As fotografias de Pierre Verger foram exploradas pela
pintura do artista baiano Karybé.
Questão 47
Uma das teorias para a chegada do homem ao
Continente Americano é aquela do Estreito de
Bering. Segundo a teoria, o homem teria cruzado de
barco o Oceano Pacífico junto às geleiras que se
formavam na região, há cerca de 15.000 anos, e se
espalhado pelo continente. Assinale a alternativa
correta.
(A)
Arqueólogos são pessoas aventureiras que viajam em
busca de arcas de tesouro guardadas por sociedades
extintas e acabam encontrando vestígios de vida.
(B)
Achados arqueológicos realizados por brasileiros
modificaram a versão da história oficial, pois foi
encontrada, no nordeste brasileiro, a múmia conhecida
como Quéops.
(C)
As peças encontradas em sítios arqueológicos são
retiradas e vendidas como souvenirs, com apoio da
Sociedade Brasileira de Arqueologia.
(D)
A História indígena foi negligenciada e prejudicada pela
influência da Arqueologia que preferiu estudar
sociedades anteriores aos indígenas do Continente
Americano.
(E)
Os pesquisadores desse assunto são os arqueólogos
que estudam as pedras (material lítico), os fragmentos
de cerâmica, as pinturas e gravações feitas nas
paredes das grutas, dos abrigos, das lajes.
Questão 48
Assinale a alternativa INCORRETA. Recentemente o
mundo tem assistido às notícias sobre um
gigantesco iceberg que se desprendeu da Antártida.
Segundo os cientistas, mesmo considerando que o
impacto só se manifestará em décadas, o seu
deslocamento pode alterar as correntes oceânicas
em todo o mundo.
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O bloco de gelo se desprendeu da geleira Mertz,
localizada na Antártida oriental e avança sobre o
Oceano Antártico.
A mudança climática provocada pela ação do homem
contribui para o colapso das geleiras na Antártida.
As marés e correntes oceânicas são ciclos naturais
também responsáveis pelo colapso das geleiras na
Antártida.
A terra é protegida por uma calota composta por água e
gelo, denominada Pólo Norte geográfico, no Continente
Ártico.
A terra é protegida por uma calota composta por água e
gelo, denominada Pólo Sul geográfico, no Continente
Antártico.
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Questão 50
Quanto a sustentabilidade, assinale a alternativa
INCORRETA. Nunca antes se ouviu falar tanto
nessa
palavra
quanto
nos
dias
atuais:
“Sustentabilidade”.
Segundo
a
Wikipédia:
“sustentabilidade é um conceito sistêmico;
relacionado com a continuidade dos aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais da
sociedade humana”.
(A)
Na prática, o conceito de sustentabilidade representa
promover a exploração de áreas ou o uso de recursos
planetários (naturais ou não) de forma a prejudicar o
menos possível o equilíbrio do meio ambiente e as
comunidades humanas e toda a biosfera que dele
dependem para existir.
(B)
Mesmo nas atividades humanas altamente impactantes
no meio ambiente como a mineração; a extração
vegetal, a agricultura em larga escala; a fabricação de
papel e celulose e todas as outras; a aplicação de
práticas sustentáveis demonstrou-se economicamente
viável.
(C)
As ideias de projetos empresariais que atendem aos
parâmetros de sustentabilidade começaram a
multiplicar-se e a espalhar-se por vários lugares antes
degradados, colocando um fim nos acidentes
ambientais tanto no Brasil quanto nos países europeus
e nos EUA.
(D)
Muitas comunidades que antes viviam sofrendo com
doenças de todo tipo; provocadas por indústrias
poluidoras instaladas em suas vizinhanças viram sua
qualidade de vida ser gradativamente recuperada e
melhorada ao longo do desenvolvimento desses
projetos sustentáveis.
(E)
Áreas que antes eram consideradas meramente
extrativistas e que estavam condenadas ao extermínio
por práticas predatórias, hoje têm uma grande chance
de se recuperarem após a adoção de projetos de
exploração
com
fundamentos
sólidos
na
sustentabilidade.
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