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O que me guia é apenas um senso de descoberta . 

(Clarice L ispector ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 10 > Saúde Coletiva; 11 a 50 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 10 
 
 

O caso a seguir servirá de base para responder as questões 01 e 02.  

 

Maria Aparecida, 56 anos de idade, foi convidada para assumir o cargo de Secretária 

Municipal de Saúde. Como profissional sanitarista e balizada pelos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), ela definiu como meta de trabalho a 

efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município.  
  

 

01. Para a efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município, a secretária de saúde 

deverá conhecer as cinco Redes Temáticas prioritárias para o cuidado integral no âmbito do 

SUS, que são: 

A) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

B) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à s Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

C) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Infectocontagiosas. 

D) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados aos Portadores de Necessidades Especiais e Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Infectocontagiosas.  

 

02. Diante das limitações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida 

identificou que poderia fomentar e ampliar as ações de saúde do município por meio de 

parcerias com a iniciativa privada. Nesse intuito, a Secretária Municipal de Saúde reconheceu 

as possibilidades de atuação complementar do setor privado através de contratos e 

convênios de prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de três condições de participação previstas em lei, que são:  

A) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a integração 

dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição 

definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços e a complementariedade do 

setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e 

insumos ainda não disponíveis no SUS. 

B) a instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS; em situações de epidemia e de calamidade pública, pode ocorrer 

a compra de insumos e serviços sem a necessidade de licitação prévia pelo  ente privado e 

os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas nacionais têm prioridade na celebração 

de contratos e prestação de serviços.  

C) a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de 

posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços; a participação 

privada no SUS dar-se-á por meio de Fundações, Associações e Organizações e a 

instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas 

técnicas do SUS. 

D) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a instituição 

privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do 

SUS e a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em 

termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.  
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03. Com a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal de 
1988, os cidadãos passaram a ter garantido o direito de opinar, definir, acompanhar e 
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo. Regulamentada pela Lei Orgânica 
da Saúde nº 8.080 e 8.0142 de 1990, a participação da comunidade está entre os princípios 
fundamentais e organizativos do SUS. Nesse contexto, as duas principais modalidad es de 
controle social das ações de saúde previstas em lei são  

A) as Conferências de Saúde e o Espaço Cidadão.  

B) o Planejamento Popular e os Conselhos de Saúde.  

C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.  

D) o Orçamento Participativo e os Conselhos de Saúde. 
 

04. A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde, como a morte de uma 
mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente, 
da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não decorrentes de causas 
acidentais ou incidentais. Considera-se o coeficiente de mortalidade materna como um 
importante indicador de saúde populacional, por refletir di versas condições socioeconômicas. 
Por isso, em 2008, a vigilância epidemiológica de mortalidade materna foi regulamentada pela 
Portaria GM/MS nº 1.119 que estabelece fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de 
informações pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Nesse contexto, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

I 

O coeficiente de mortalidade materna é a relação entre os óbitos decorrentes da 

gravidez, do parto e/ou do puerpério, em um dado período e localidade, pelo número 

total de mulheres férteis, no mesmo período e localidade.  

II 

A alta taxa de mortalidade materna reflete as inadequações dos serviços de saúde 

para gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério, e evidencia vulnerabilidades as 

quais as mulheres estão expostas.  

III 

A investigação da mortalidade materna leva em consideração os óbitos declarados 

como morte materna de causas obstétricas, excluindo os óbitos por causas mal 

definidas. 

IV 

O monitoramento da mortalidade materna é de responsabilidade dos municípios, com o 

também dos Estados cujas ações, nesse sentido, devem complementar a atuação dos 

municípios.  
 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I e II.   B) II e IV.  C) III e IV.  D) I e III. 
 

05. “A transição demográfica é uma consequência do comportamento das variáveis mortalidade e 
fecundidade, provocando mudanças significativas na estrutura etária da população. De 
acordo com as projeções populacionais, em um período de 70 anos (1950 a 2020), a 
população brasileira aumentará em 05 vezes, enquanto o grupo de idosos (pessoas acima de 
60 anos) aumentará, aproximadamente, 16 vezes, trazendo implicações para os serviços de 
saúde e os setores econômicos”. (Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demanda, 

desafios e inovações. Revista de Saúde Pública, 2009; 43(3): 548-54). [Adaptado]. 

O texto trata do processo de transição demográfica e, consequentemente, do aspecto 
envelhecimento da população brasileira. Em relação a essa temática, é corret o afirmar que 

A) o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento populacional 
refletem as inadequações e as vulnerabilidades sociais e econômicas de uma população.  

B) as taxas de fecundidade e de mortalidade determinam o crescimento vegetativo de uma 
população, que traduz o número médio de anos a serem vividos, por uma coorte 
populacional. 

C) a transição demográfica no Brasil é caracterizada por um envelhecimento progressivo, com 
aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbi-mortalidade. 

D) o índice de envelhecimento populacional informa o número de idosos vivos para cada 100 
jovens em uma dada população e período. Quanto menor esse índice, mais jovem é a 
população estudada. 
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06. Considere o texto e a figura a seguir:  

“A morbidade é compreendida como o número de casos de doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e de outros agravos que acometem à saúde de uma determinada população, 

em um dado período. A Vigilância Epidemiológica tem como atribuição acompanhar, 

sistematicamente, a incidência e a distribuição dos agravos à saúde, por meio da 

consolidação e avaliação dos registros de morbimortalidade e de outros dados relevantes 

para a saúde pública, a fim de orientar medidas de prevenção e controle”. (Elaboração da banca) 

A figura abaixo ilustra a ocorrência de 10 casos, identificados pelas letras (A,B,...J), de uma 

determinada doença transmissível, registrados no período de 2014 a 2016.  

  

Casos 2014 2015 2016  

     

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

                -----o_________________________x 

                                                       o____x 

                                 o_________x 

                                          o________x 

                                                                       o_________x 

        o___________________x 

                                             o__________________x 

                    o_____ x 

                        o_____x 

                                               o_________x 

LEGENDA 

 

o = início da doença 

___ = duração da doença 

x = fim da doença 

 

     

           01/01                               01/01                                 01/01 

 

Com base nessa figura e considerando os conceitos inerentes à vigilância epidemiológica e ao 

processo epidêmico, conclui-se que 

A) o número de casos incidentes em 2016 foi nulo.  

B) a incidência da doença foi maior em 2015 do que em 2014.  

C) a prevalência da doença foi de 08 casos, em 01/01/2015.  

D) a prevalência da doença foi de 10 casos, ao final de 2016.  
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07. Para os principais estudiosos dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS), um dos desafios 

que permitiu identificar as estratégias para intervenções políticas em saúde, no sentido de 

minimizar as iniquidades sociais nessa área, seria a distinção entre os det erminantes de 

saúde dos indivíduos e os determinantes de saúde dos grupos populacionais. Eles partem da 

compreensão de que alguns fatores que são fundamentais para explicar as diferenças no 

estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre gr upos de uma sociedade 

ou entre sociedades diversas. De acordo com essa visão,  

A) os fatores que exercem influência sobre a saúde dos indivíduos, e a presença desses 
fatores, mesmo que conjuntamente, não são capazes de determinar a situação de saúde 
da população. Dessa forma, faz-se necessárias políticas de abrangência populacional para 
minimizar iniquidades em saúde. 

B) em conformidade com a concepção de saúde por eles adotada, todos os fatores que não 
podem ser controlados pelos indivíduos estão excluídos  de intervenções políticas para 
minimizar iniquidades em saúde, pois não englobam princípios fundamentais da promoção 
à saúde. 

C) os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas e as escolhas dos estilos de 
vida individuais estão fortemente inf luenciados pelos DSS. Sendo assim, uma boa 
estratégia política em saúde seria intervir apenas nos comportamentos individuais de risco 
(hábito de fumar, consumir álcool, sedentarismo, etc).  

D) os DSS são promotores de iniquidade em saúde, que afetam a saúde individual e coletiva 
de uma determinada sociedade. Portanto, para minimizar as discrepâncias que moldam a 
saúde dos indivíduos, é recomendado que as intervenções políticas ligadas aos DSS 
sejam executadas como um programa associado ao setor de saúde.  

  

08. “Diferentes culturas constroem sistemas de cuidados distintos, a partir de suas próprias 

concepções do processo saúde-doença. Um exemplo é a prática cultural entre os índios 

Guarani Mbyá de Aracruz, Espírito Santo, que recomenda que a doença seja diagnosticada 

dentro da Opy (casa de reza) pelo Karai (Xamã), que deve indicar o tratamento adequado, 

não se privando de encaminhar o usuário para os serviços “oficiais” de saúde se assim julgar 

necessário. Os Mbyás reconhecem que o seu sistema cultural de saúde não dispõe de 

métodos eficazes para algumas manifestações patológicas, o que tem impulsionado a buscar 

intercâmbios com o modelo biomédico. Entretanto, de um lado, os Mbyás reclamam que 

alguns profissionais de saúde não deixam que os usuários consultem primeiro seus xamãs . 

Por outro lado, os profissionais de saúde acusam os Mbyá de autoritários e de não 

respeitarem a organização funcional no cotidiano do serviço em saúde”.  
“Cultura, interculturalidade e processo saúde-doença: (des)caminhos na atenção à saúde dos Guarani Mbyá de 

Aracruz, Espírito Santo” de Luiz Pellon, 2010. [Adaptado].  

 

Esse texto refere-se a uma situação típica em que dois sistemas culturais de saúde (saber 

científico e saberes populares/“tradicional”)  se “encontram” nos serviços de saúde. Nesses 

contextos, as atitudes/habilidades que os profissionais de saúde devem procurar desenvolver 

são: 

A) evitar etnocentrismo,  facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo bi omédico e 
explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

B) evitar etnocentrismo, praticar o descentramento cultural e desenvolver a congruência na 
comunicação. 

C) desenvolver a congruência na comunicação, dispor de tempo para se comunicar com o 
outro e explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

D) praticar o descentramento cultural, facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo 
biomédico e aderir à sublimação. 
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09. Na contemporaneidade, as Ciências Sociais vêm sendo so licitadas de forma crescente no 
campo da saúde. Na área da Saúde coletiva, as Ciências Sociais constituem -se como parte 
fundante, tendo em vista que a própria perspectiva social contida na palavra “coletiva” 
confere especificidade ao campo, além de base de sustentação do aporte teórico e 
metodológico que contribuíram para compreensão do conhecimento sobre a dimensão social 
da saúde. Considerando as categorias analíticas e os conceitos como estratégias 
metodológicas das ciências sociais e humanas no campo da saúde, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I 

Uma das principais contribuições das Ciências Sociais no campo da saúde é permitir 

compreender as relações entre conduta, estilo de vida, trabalho, valores culturais e 

sua implicação no processo de saúde-doença-cuidado. 

II 

O papel fundamental das ciências sociais no campo da saúde consiste em 

instrumentalizar conceitualmente políticas inovadoras de saúde, maximizando sua 

eficácia, justificando, assim, projetos ou formas de intervenção em saúde.  

III 

Uma das contribuições das Ciências Sociais no campo da Saúde é problematizar e 

incorporar categorias, como as de sujeito, sofrimento e cuidado, na atenção à saúde 

de pacientes, ou as noções de democratização, participação, sociedade civil e 

controle social das políticas de Estado por parte da população.  

IV 

A principal atribuição das Ciências Sociais em Saúde é identificar e tentar resolver os 

problemas que causam necessidade de saúde, auxiliando a construção de políticas de 

intervenção do Estado sobre os corpos dos sujeitos adoecidos. 
 

Estão corretas as afirmativas:  

A) I e II.   B) II e III.  C) I e III. D) I e IV. 
 

10. Leia a narrativa a seguir, de autoria da antropóloga Soraya Fleischer, que aborda a temática 

“dor crônica”. 
 

“De repente, sente-se uma dor. Uma dor que nunca antes havia estado ali. A dor passa de 
forma tão inesperada quanto chegou. Vão-se alguns dias. No meio de outra atividade, a dor 
volta. A dor incomoda, o corpo não se se acostuma com a novidade. A dor aument a, se 
espalha, impossibilita a realização de tarefas cotidianas. A dor muda de forma, passa a 
latejar, a pinicar, a coçar. A dor inquieta. Buscam-se explicações para ela. Diferentes 
opiniões são ouvidas, o familiar mais próximo, o amigo confidente, o vizin ho, o colega de 
trabalho, o profissional de saúde, a liderança religiosa, os antepassados, os vindouros. A 
dor é nomeada. Torna-se sinal de algo mais antigo, mais grave e, para espanto de todos, 
mais duradouro. A dor veio para ficar, não há solução para ela. Há apenas paliativos, 
táticas para amenizá-la. Agora, a dor faz parte. Não é mais motivo de susto. Com a dor 
será preciso conviver, senti-la, lembrar-se dela, explicá-la, alojá-la. Para sempre pensar 
sobre ela e tentar imaginar ou inventar alguma outra forma de resolvê-la. Para sempre”  

Fleischer, 2015 [Adaptado]. 
 

Com base na narrativa e, tendo em vista os estudos socioantropológicos sobre os 
adoecimentos e sofrimentos de longa duração, os aspectos conceituais da experiência com a 
enfermidade crônica que podem ser identificados nesse relato são:  

A) a experiência de enfermidade é compartilhada pelos grupos sociais que convivem com a 
dor crônica, mas é restrita ao universo individual, pois está associada exclusivamente a 
sentimentos e sensações mais pessoais. 

B) a dor tem repercussões tanto para o indivíduo que adoece quanto para o seu grupo social, 
facilitando, assim, a definição de diagnóstico, a legitimação da dor e a visibilidade do 
adoecimento. 

C) as perdas sentidas como definitivas e impostas pela enfermidade crônica acarretam 
reações de luto específicas e a consequente relação entre ser afetado por uma doença 
crônica e sentir-se um doente crônico. 

D) a enfermidade crônica traz inúmeras repercussões para a vida de quem adoece e causa 
impactos na sociedade, confirmando que a dor é um fenômeno de interface entre a 
biologia e a cultura. 
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Conhecimentos Específicos             11 a 50 
 

 

11. A audiometria tonal limiar é fundamental para o diagnóstico audiológico e pode ser realizada 

por via aérea e por via óssea. A interpretação dos resultados dos limiares de via aérea e via 

óssea determinam o tipo da perda auditiva, o grau e a configuração dos limiares auditivos. 

Tomando como base a interpretação da audiometria tonal limiar, de acordo com a 

classificação proposta por Lloyd e Kaplan (1978), analise as afirmativas abaixo: 
 

I 
Uma perda auditiva do tipo condutiva caracteriza -se por limiares de via aérea maiores 
que 25dBNA e limiares de via óssea em intensidades de até 15dBNA, com presença 
de gap aéreo-ósseo maior que ou igual a 15 dB.  

II 
Uma perda auditiva do tipo sensorioneural de grau moderado apresenta limiares de 
via aérea e via óssea entre 56 e 70dBNA, pelo menos nas frequências entre 500, 1000 
e 2000Hz. 

III 
Uma perda auditiva do tipo mista caracteriza-se por limiares de via aérea e via óssea 
maior que 25dBNA, sem presença de gap aéreo-ósseo maior que ou igual a 15 dB. 

IV 
Uma perda auditiva do tipo mista de grau severo apresenta limiares de via aérea entre 
71 e 90dBNA, pelo menos nas frequências entre 500, 1000 e 2000Hz.  

 

Em relação à interpretação da audiometria tonal liminar , estão corretas as afirmativas 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 

12. Paciente, 25 anos de idade, foi encaminhado para realização de avaliação audiológica. Na 

anamnese, o paciente refere ter dificuldade para entender as pessoas e que sente dor na 

orelha direita. Na otoscopia, não foi observada nenhuma obstrução do meato acústico 

externo, no entanto, a membrana timpânica na orelha direita apresentava-se opaca, enquanto 

que na membrana timpânica da orelha esquerda não se observou nenhuma alteração. Ao se 

proceder a avaliação audiológica por meio da audiometria tonal liminar, foram identificados os 

resultados apresentados no quadro abaixo: 
 

Orelha Via 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 8000 Hz 

Direita 

Aérea 90dBNA 90dBNA 80dBNA 70dBNA 80dBNA 90dBNA 90dBNA 

Óssea ---- 60dBNA 55dBNA 60dBNA 65dBNA --- --- 

Esquerda 

Aérea 85dBNA 95dBNA 95dBNA 100dBNA 105dBNA 110dBNA 120dBNA 

Óssea --- 

Ausente 

em 

70dBNA 

Ausente 

em 

70dBNA 

Ausente 

em 

70dBNA 

Ausente  

em 

70dBNA 

--- --- 

 

O laudo audiológico que corresponde aos limiares auditivos expostos nesse quadro 

corresponde ao diagnóstico de perda auditiva 

A) assimétrica, do tipo mista à direita e sensorioneural à esquerda, de grau severo à direita e 
grau profundo à esquerda. 

B) simétrica, do tipo sensorioneural e de grau severo em ambas as orelhas.  

C) assimétrica, do tipo condutiva à direita e mista à esquerda, de grau moderadamente 
severo à direita e severo à esquerda. 

D) assimétrica, do tipo sensorioneural à direita e mista à esquerda, de grau profundo à direita 
e severo à esquerda. 
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13. Um dos procedimentos básicos da avaliação audiológica é a logoaudiometria, que permite 

avaliação por meio do estímulo de fala. Os exames que compõem essa bateria de testes são: 

o limiar de reconhecimento de fala (LRF), o limiar de detecção de voz (LDV) e o índice 

(percentual) de reconhecimento de fala (IRF ou IPRF). Sabe-se que há uma relação direta 

entre os resultados da logoaudiometria com os da audiometria tonal limiar. No quadro abaixo, 

são apresentados os resultados da audiometria tonal de um paciente de 25 anos de idade. 
 

Orelha Via 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 8000 Hz 

Direita 

Aérea 30dBNA 35dBNA 35dBNA 30dBNA 30dBNA 30dBNA 30dBNA 

Óssea ---- 10dBNA 10dBNA 10dBNA 10dBNA --- --- 

Esquerda 
Aérea 50dBNA 55dBNA 55dBNA 50dBNA 55dBNA 50dBNA 50dBNA 

Óssea --- 50dBNA 50dBNA 50dBNA 50dBNA --- --- 
 

Após a conclusão da audiometria tonal liminar, iniciou-se a logoaudiometria. Tendo como 

base o caso exposto, analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
O limiar de reconhecimento de fala esperado para esse caso estará entre 45 e 
55dBNA para a orelha direita e entre 65 e 75 dBNA para a orelha esquerda. 

II 
O limiar de reconhecimento de fala esperado para esse caso estará entre 35 e 
45dBNA para a orelha direita e entre 55 e 65 dBNA para a orelha esquerda.  

III 
O índice percentual de reconhecimento de fala pode ser de 80% para monossílabos e 
92% para dissílabos, para ambas as orelhas.  

IV 
O índice percentual de reconhecimento de fala pode ser de 96% para monossílabos 
na orelha direita e de 76% para monossílabos e 88% para dissílabos na orelha 
esquerda. 

 

Levando-se em consideração o caso exposto, estão corretas as afirmativas 

A) II e IV. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I e III. 

 

14. A imitanciometria avalia a mobilidade da cadeia timpano-ossicular e os limiares do reflexo 

acústico. Seus resultados têm correlação com os achados da audiometria tonal, no que se 

refere ao tipo de perda auditiva e às características das respostas do reflexo acústico 

pesquisado. Um paciente de 46 anos de idade foi avaliado a partir da audiometria tonal limiar 

que indicou perda auditiva sensorioneural de grau severo na orelha direita e perda auditiva do 

tipo mista de grau severo na orelha esquerda. Tendo como base nesses dados audiológicos, 

os achados da imitanciometria coerentes com o caso são: 

A) curva timpanométrica tipo “B" na orelha direita e curva timpanométrica tipo “A" na orelha 
esquerda. Reflexos acústicos ipsi e contralaterais presentes bilateralmente.  

B) curva timpanométrica tipo “A" bilateralmente. Reflexos acústicos ipsi e contralaterais 
presentes na orelha esquerda e ausentes na orelha direita. 

C) curva timpanométrica tipo “Ad" na orelha direita e tipo “B" na orelha esquerda. Reflexos 
acústicos ipsi e contralaterais presentes na orelha direita e ausentes na orelha esquerda. 

D) curva timpanométrica tipo “A" na orelha direita e curva timpanométrica tipo “B" na orelha 
esquerda. Reflexos acústicos ipsi e contralaterais ausentes bilateralmente.  
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15. Adulto com 28 anos de idade foi encaminhado para avaliação audiológica devido à queixa de 

dificuldade de compreensão da fala. Ele nega histórico otológico, mas refere zumbido agudo 

na orelha direita e sente que a dificuldade na audição vem piorando no último ano. Após 

avaliação audiológica básica, obteve-se o seguinte laudo: audição normal bilateralmente, 

curva timpanométrica tipo “A” bilateralmente e reflexos acústicos contralaterais presentes e 

aumentados na orelha direita e normais na orelha esquerda. Ele foi encaminhado para 

realização da avaliação audiológica complementar, que confirmou uma alteração retrococlear. 

Com base no caso exposto, analise os possíveis achados dos exames realizados:  
 

I 

O potencial evocado auditivo de tronco encefálico, com estímulo clique, apresentou 
ondas I, III e V em ambas as orelhas, com latências absolutas das ondas I, III e V e 
intervalos interpicos dentro dos padrões de normalidade na orelha direita e latência 
absolutas das ondas III e V e intervalos interpicos III -V e I-V aumentados na orelha 
esquerda, na intensidade de 80 dBNA. 

II 
As emissões otoacústicas por estímulo transiente apresentaram -se dentro dos 
padrões de normalidade em ambas as orelhas.  

III 

O potencial evocado auditivo de tronco encefálico, com estímulo clique, apresentou 
ondas I, III e V em ambas as orelhas, com latências absolutas das ondas III e V e 
intervalos interpicos III-V e I-V aumentados na orelha direita e latência absolutas das 
ondas I, III e V e intervalos interpicos dentro dos padrões de normalidade na orelh a 
esquerda, na intensidade de 80 dBNA. 

IV 
As emissões otoacústicas por estímulo transiente apresentaram-se ausentes na orelha 

direita e dentro dos padrões de normalidade na orelha esquerda. 
 

Em relação ao caso exposto, estão corretas as afirmativas 

A) III e IV.   B) II e III.   C) I e IV.  D) I e II. 

 

16. Durante a realização da audiometria tonal liminar e da logoaudiometria, sempre que há 

possibilidade de a orelha não testada responder pela orelha testada, é indicado o uso do 

mascaramento nos procedimentos da avaliação audiológica. O objetivo do mascaramento é 

elevar o limiar de audibilidade na presença de um som (ruído mascarante), reduzindo, assim, 

a sensibilidade da orelha não testada e possibilitando a obtenção dos resultados reais da 

orelha em teste.  Considere os resultados da avaliação audiológica descritos no quadro 

abaixo: 
 

Orelha Via 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 8000 Hz 

Direita 

Aérea 10dBNA 10dBNA 15dBNA 10dBNA 15dBNA 10dBNA 10dBNA 

Óssea ---- 10dBNA 10dBNA 10dBNA 10dBNA --- --- 

Esquerda 
Aérea 50dBNA 65dBNA 60dBNA 60dBNA 65dBNA 60dBNA 55dBNA 

Óssea --- 65dBNA 60dBNA 55dBNA 55dBNA --- --- 
 

Com base nesses resultados, analise as afirmativas a seguir: 
 

I 
Para obtenção dos limiares de via área da orelha esquerda, foi necessário o uso do 
ruído mascarante na orelha direita.  

II 
O índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF ou IRF) da orelha esquerda, teve 
que ser realizado com o ruído mascarante na orelha direita.  

III 
Não houve necessidade de usar mascaramento para obtenção dos limiares de via 
óssea da orelha esquerda. 

IV 
O limiar de reconhecimento de fala (LRF) da orelha direita precisou ser mascarado, 
pois o exame inicia-se com a intensidade da média tritonal acrescido de 40 dB de 
sensação auditiva. 

 

Em relação ao caso exposto, estão corretas as afirmativas 

A) III e IV.  B) II e III.  C) I e IV.  D) I e II.  
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17. A definição dos Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) teve seu início na 

década de 1970 pelo Joint Committee on Infant Hearing e constitui um aspecto essencial para 

a determinação de neonatos com maior probabilidade de apresentar um problema auditivo, 

bem como para a escolha do procedimento a ser utilizado na triagem auditiva neonatal. De 

acordo com as recomendações nacionais, o histórico que apresenta algum indicador de risco 

para a deficiência auditiva é:  

A) idade gestacional de 39 semanas, peso 1800 gramas, apgar 7 no primeiro minuto e 9 no 
quinto minuto e infecção congênita por sífilis.  

B) idade gestacional de 40 semanas, peso 1670 gramas, apgar 6 no primeiro minuto e 8 no 
quinto minuto e história de deficiência auditiva na família  - o avô começou a perda de 
audição aos 74 anos. 

C) idade gestacional de 39 semanas, peso 1600 gramas, apgar 5 no primeiro minuto e 7 no 
quinto minuto e 36 horas de internamento em unidade de terapia intensiva.  

D) idade gestacional de 40 semanas, peso 1850 gramas, apgar 5 no primeiro minuto e 8 no 
quinto minuto e anóxia perinatal leve.  

 

18. A triagem auditiva neonatal já constitui uma realidade em algumas localidades do Brasil. 

Nesse sentido, é essencial a determinação de recomendações para o direcionamento aos 

Programas de triagem. Em âmbito nacional, o programa mais recente é o “Viver sem Limites”, 

baseado nas diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal de 2012. Essa recomendação 

foi estabelecida com base em protocolos internacionais e do Comitê Multiprofissional em 

Saúde Auditiva (COMUSA) de 2010. Nesse contexto, é recomendado que os Programas de 

Triagem Auditiva Neonatal realizem  

A) a triagem auditiva neonatal em pelo menos 90% dos recém -nascidos vivos com a meta de 
alcançar 100%, preferencialmente, nos primeiros dias de vida (24h a 48h) e com 
protocolos diferentes para os neonatos com ou sem indicadores de risco para a deficiência 
auditiva. 

B) a triagem auditiva neonatal de risco, preferencialmente, no primeiro mês de vida, em duas 
etapas (teste e reteste) e, preferencialmente, com o Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico automático (PEATEa) em 35dB para os neonatos de risco.  

C) a triagem auditiva neonatal universal, em duas etapas (teste e reteste), sendo sugerido 
para todos os neonatos a utilização das Emissões Otoacústicas Evocadas na etapa teste e 
o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico automático (PEATEa) em 35dB no 
reteste. 

D) a triagem auditiva neonatal em pelo menos 80% dos recém -nascidos vivos com a meta de 
alcançar 100%. Além disso, nas duas etapas (teste e reteste) , deve-se utilizar Emissões 
Otoacústicas Evocadas para os neonatos sem indicadores de risco e PEATEa para os de 
risco. 

 

19. C.A.S, com 17 dias de vida, obteve resultado “alterado” (falha) em ambas orelhas na triagem 

auditiva neonatal (teste e reteste) realizada com o Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico automático (PEATEa). Considerando o resultado da triagem auditiva neonatal, a 

família deveria ser orientada sobre o resultado da triagem auditiva e sobre a importância 

A) da realização do diagnóstico audiológico para definição da presença ou não da perda 
auditiva o mais precocemente possível.  

B) da realização de exames adicionais para determinação do grau e do tipo de perda auditiva 
que a criança apresenta. 

C) de repetir o exame com um mês de vida, tendo em vista que o processo maturacional pode 
influenciar no PEATEa. 

D) da realização do diagnóstico audiológico após três meses de idade, que é a idade mínima 
para definição da perda auditiva. 
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20. A partir de 2010, com a publicação da Lei Federal 12.303 que dispõe sobre a obrigatoriedade 

da realização da triagem auditiva neonatal em maternidades públicas do país e com a maior 

acessibilidade da população às informações sobre saúde, os Serviços de Saúde Auditiva têm 

observado modificações no perfil dos pacientes atendidos, com crianças chegando cada vez 

mais precocemente para o diagnóstico audiológico. Nesse sentido, o profissional que atua no 

diagnóstico audiológico infantil deve considerar que 

A) o protocolo de avaliação audiológica no primeiro ano de vida compreende exclusivamente 
métodos eletroacústicos e eletrofisiológicos, pois são medidas  mais objetivas. 

B) a avaliação audiológica infantil deve ser norteada pelo princípio cross-check, que implica 
no fato de que o resultado de um teste deve ser aceito após ser confirmado por outro 
independente. 

C) a Audiometria de Reforço Visual pode ser realizada a partir do momento que a criança 
desenvolver a habilidade de localização sonora, pois essa habilidade é necessária para a 
realização do exame. 

D) a idade mínima para a realização do diagnóstico audiológico é seis meses, devido à 
possibilidade de o processo maturacional interferir nas respostas dos exames 
eletrofisiológicos. 

 

 

21. O potencial evocado auditivo de tronco encefálico com estímulo clique tem sido utilizado para 

a realização de neurodiagnóstico, sendo possível obter diferentes resultados na dependência 

do tipo e grau da deficiência auditiva. Considerando o exposto, a ausência de registro de 

resposta neural em 90dBNAn é compatível com deficiência auditiva 

A) de qualquer grau cuja lesão seja na porção distal do nervo auditivo.  

B) de qualquer grau cuja lesão seja na região dos núcleos cocleares.  

C) do tipo coclear ou retrococlear necessariamente de grau severo ou profundo.  

D) do tipo coclear ou condutiva necessariamente de grau moderado ou profundo. 

 

 

22. O desenvolvimento das habilidades auditivas segue uma sequência de comportamentos que 

evoluem desde o nascimento. Assim, para cada faixa etária, esperam-se níveis diferentes de 

desenvolvimento. A hierarquia das habilidades auditivas inclui as etapas: detecção, 

discriminação, localização, reconhecimento e compreensão. Considerando o padrão de 

respostas auditivas esperado para crianças sem alterações auditivas, analise as seguintes 

afirmativas: 
 

I 
Na faixa etária de zero a três meses de idade, podem ser observadas respostas de 
sobressalto e atenção. 

II 
Na faixa etária de seis a nove meses, é esperado que a criança localize sons apenas 
no eixo horizontal (lateral direita/ esquerda).  

III 
A localização de sons para baixo e para cima ocorre primeiramente de forma indireta 
(olhar primeiro para o lado e depois para baixo ou para cima).  

IV Aos 12 meses de idade, a criança é capaz de localizar sons acima da cabeça.  
 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e II. 

B) II e IV. 

C) I e III.  

D) III e IV. 
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23. O Behaviorismo, o Inatismo, a Teoria do desenvolvimento cognitivo e o Interacionismo 

consistem as principais teorias de aquisição da linguagem. Apesar de suas abordagens 

serem distintas e de conferirem diferentes pesos aos fatores intrínsecos (maturacionais e 

genéticos) e extrínsecos (interação e meio social), o profissional fonoaudiólogo deve 

conhecê-las para atuar na promoção do desenvolvimento da linguagem, bem como na 

reabilitação de seus transtornos. Dessa forma, em sua atuação com transtornos do 

desenvolvimento da linguagem, o fonoaudiólogo deve considerar  

A) os fatores extrínsecos, pois sua atuação pressupõe a intervenção no ambiente sem 
necessidade de adaptação relacionada aos fatores intrínsecos. 

B) exclusivamente os aspectos intrínsecos da aquisição de linguagem, visto que sua atuação 
como profissional de saúde deve enfocar os aspectos biológicos do desenvolvimento 
infantil. 

C) os fatores intrínsecos e extrínsecos à aquisição de linguagem, buscando especialmente 
desenvolver os extrínsecos como forma de promover mudanças positivas neste processo.  

D) os fatores extrínsecos, pois, se fatores biológicos estão comprometidos, não é possível 
promover o desenvolvimento da linguagem. 

 

24. O desenvolvimento da linguagem é multifatorial e ocorre integrado ao desenvolvimento 

infantil. O primeiro marco desse desenvolvimento, ocorre, ainda, na  vida intrauterina e 

corresponde ao início do desenvolvimento da audição. Dentre os marcos do desenvolvimento 

da linguagem, 

A) o choro não pode ser considerado como uma forma de comunicação, pois se resume a um 
ato reflexo em busca da solução de um desconforto que não favorece o estabelecimento 
de um ambiente comunicativo. 

B) a comunicação intencional torna-se evidente antes do aparecimento das primeiras 
palavras e caracteriza-se por ações motoras ou vocalizações dirigidas a um interlocutor do 
qual se espera uma resposta. 

C) o balbucio consiste na exploração da produção de sons pelo bebê, o que desperta nele  
certo prazer, porém não contribui para o desenvolvimento da linguagem por ser uma 
produção motora que independe da interação ou da língua materna.  

D) a emissão das primeiras palavras, apesar de supervalorizada pelos pais, não contribui 
para a comunicação funcional, pois, nessa fase, as crianças apenas repetem palavras 
anteriormente escutadas, sem que compreendam seu significado.  

 

25. Um menino com 2 anos e 6 meses chega à Clínica de Fonoaudiologia com queixa familiar de 
atraso na fala. A família nega intercorrências no período gestacional, refere nascimento a 
termo sem complicações e relata desenvolvimento neuropsicomotor adequado e bom histórico 
de saúde. O menino é filho único e ainda não frequenta ambiente escolar. O pai relata que 
ele próprio e os irmãos também demoraram a falar. A mãe refere que o filho teve apenas três 
episódios de otite, mas ressalta que ele passou na triagem auditiva neonatal e não precisou 
de monitoramento auditivo. Em avaliação de linguagem, a fonoaudióloga identificou que a 
brincadeira da criança é constituída de esquemas pré-simbólicos e que ela demonstra 
intenção comunicativa e contato visual, mas se comunica por meio de gestos, emite cerca de 
15 palavras e não forma frases. Com base nesse caso, analise as possíveis condutas a 
seguir: 
 

I Encaminhar para avaliação psiquiátrica a fim de descartar mutismo seletivo.  

II Solicitar avaliação audiológica para descartar perda auditiva.  

III 
Propor intervenção fonoaudiológica direta com a criança, associada a orientações aos 
pais para desenvolver estratégias efetivas de estimulação de linguagem.  

IV 
Propor monitoramento do desenvolvimento da linguagem a cada seis meses e discutir 
com os pais os benefícios da inserção em ambiente escolar aos 3 anos de idade.  

 

Dentre as condutas analisadas, as adequadas ao caso exposto estão nas afirmativas 

A) I e III.    C) I e IV. 

B) II e III.   D) II e IV. 
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26. Dentre os componentes da linguagem, a fonologia é uma das mais sensíveis às variações 

culturais. Apesar dessas variações, é possível estabelecer idades esperadas para aquisição 

dos fonemas e para superação de dificuldades na produção de alguns deles. Considerando 

uma criança em desenvolvimento típico de linguagem, falante do Português Brasileiro e que 

completou recentemente 4 anos, espera-se que ela domine 

A) a produção articulatória apenas dos fonemas plosivos, mas ainda apresente dificuldades 
no controle articulatório e na percepção auditiva dos demais fonemas.  

B) a produção de fonemas nasais, plosivos, fricativos e líquidos, independente da estrutura 
silábica em que estiverem inseridos.  

C) os fonemas nasais e plosivos, mas ainda enfrente dificuldades no controle articulatório de 
fonemas fricativos e não seja capaz de produzir nenhuma das líquidas.  

D) a produção dos fonemas nasais, plosivos e fricativos, mas que ainda apresente 
dificuldades na produção de líquidas, especialmente em estruturas silábicas complexas.  

 

27. O desenvolvimento de linguagem é um processo bastante complexo tanto na modalidade oral 

quanto na escrita. A oralidade e a escrita compartilham características, mas também 

apresentam distinções. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir: 
 

I A linguagem oral e a escrita se desenvolvem a partir de instrução explícita.  

II 
A linguagem oral é adquirida de forma natural para a maioria das crianças, mas sofre 
interferências da língua e da cultura.  

III 
A linguagem escrita é adquirida de forma natural e não sofre interferência da língua ou 
da cultura. 

IV 
A linguagem escrita exige que a criança acesse seu conhecimento linguístico de 
maneira explícita, desenvolvendo habilidades metalinguísticas.  

 

Em relação ao desenvolvimento de linguagem oral e escrita, estão corretas as afirmativas 

A) I e III.   C) II e III. 

B) I e IV.   D) II e IV.  

 

28. Leia o texto a seguir: 

"O Comitê de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia descreve essa 

área como sendo “o campo da Fonoaudiologia voltado para o estudo/pesquisa, prevenção, 

avaliação, diagnóstico, desenvolvimento, habilitação, aperfeiçoamento e  reabilitação de 

alterações estruturais e funcionais das regiões da boca(oro) e da face(facial), bem como da 

região do pescoço”. Quando falamos de aspectos estruturais, estamos nos referindo à 

musculatura da face e posição dos lábios, da língua e das bochechas e às funções que essas 

estruturas desempenham: respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala, que formam, 

juntos, o Sistema Estomatognático." 

Disponível em <http://www.isaudebahia.com.br/ noticias/detalhe/noticia/motricidade -orofacial-tao presente-no-seu-

cotidiano-e-voce-nem-sabe/.> Acesso em: 18 jul. 2017.  
 

Com base nesse texto e considerando o desenvolvimento das funções estomatognáticas, o 

fonoaudiólogo deve compreender que,  

A) se já houver prejuízo nos órgãos fonoarticulatórios, mas os hábitos deletérios forem 
removidos, não haverá necessidade de tratamentos mais específicos.  

B) para que uma deglutição aconteça, é indispensável o vedamento anterior da cavidade oral, 
e para que este se mantenha, deve haver uma limitada atividade da musculatura perioral, 
pouco perceptível, se a deglutição for normal.  

C) no padrão normal de mastigação, os movimentos de abertura bucal são dirigidos e 
inclinados para o lado de balanceio e os movimentos de fechamento para o lado de 
trabalho. 

D) para que uma deglutição aconteça, é indispensável o vedamento anterior da cavidade oral , 
e o músculo bucinador desempenha um papel preponderante na fase oral da deglutição.  
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29. Uma das funções da língua humana é ajudar na ingestão do alimento, auxiliando na captura, 

na gustação, na mastigação e na deglutição. A língua é um conjunto de músculos localizados 

no soalho da boca 

A) cuja musculatura intrínseca é constituída dos músculos genioglosso, hioglosso e 
palatoglosso. 

B) constituído de 2/3 anteriores pertencentes à cavidade oral (porção oral) e de 1/3 posterior 
localizado na parte oral da faringe (porção faríngea).  

C) constituído de 1/3 anterior pertencente à cavidade oral (porção oral) e de 2/3 posteriores 
localizados na parte oral da faringe (porção faríngea). 

D) cuja musculatura extrínseca é constituída dos músculos hioglosso, palatoglosso e 
transverso. 

 

30. A fala é produzida pela ação de vários mecanismos que agem sinergicamente. Desde a 
laringe (respiração) até os lábios (articulação), várias outras estruturas estão envolvidas em 
sua produção. O mecanismo velofaríngeo cumpre um papel importante para uma produção de 
fala eficiente e também para a alimentação oral. Supondo que aconteça uma alteração nesse 
mecanismo, o exame físico deverá demonstrar o seguinte: 

A) o fechamento velofaríngeo incompleto não separa a cavidade nasal da cavidade oral , 
podendo resultar em alterações na fala, mas não interferindo na sucção. 

B) apenas o palato mole movimenta-se para cima e para trás, de forma que resulte no 
fechamento velofaríngeo incompleto.  

C) o fechamento velofaríngeo incompleto não separa a cavidade nasal da cavidade oral , 
podendo resultar em alterações na fala, mas não interferindo no sopro. 

D) apenas as paredes da faringe e do palato mole movimentam-se, de forma que resulte no 
fechamento velofaríngeo completo.  

 

31. Os músculos são órgãos contráteis e elásticos que respondem normalmente ao estímulo com 

o movimento. Para que uma contração aconteça, o músculo deve receber estímulo dos 

nervos conhecidos como motores. Sabendo disso, o nervo responsável pela inervação dos 

músculos masseter, pterigóideo medial, pterigoideo lateral, temporal, milo-hióideo, gênio-

hióideo e o ventre anterior do digástrico é o 

A) trigêmeo.   B) vago.   C) facial.  D) acessório. 

 

32. É consenso entre os estudiosos do assunto que a mastigação é considerada a função mais 
importante do sistema estomatognático. A mastigação envolve a trituração do alimento em 
pedaços menores, o que é realizado pelos dentes. Quando ela acontece adequadamente, 
mistura o alimento com a saliva, o que lhe dá uma consistência pastosa. Nesse contexto, o 
músculo essencial na mastigação, que se contrai para ajudar a retirar o bolo alimentar da 
região vestibular, colocando-o na superfície oclusal dos dentes é o 

A) digástrico.   B) temporal.   C) masseter.  D) bucinador. 

 

33. Apesar da deglutição ser um processo contínuo, ela é dividida em fases para que possa ser 
mais facilmente compreendida. Independentemente de alguns autores dividirem a deglutição 
em 3 ou 4 fases, as fases denominadas oral, faríngea e esofágica estão sempre presentes, 
sendo que alguns autores acrescentam a fase preparatória. De acordo com os mecanismos 
fisiológicos que acontecem durante o processo, a fase faríngea da deglutição é 

A) voluntária e consciente, pois é iniciada com o posicionamento do bolo alimentar sobre a 
língua e termina com o seu envio para a faringe.  

B) involuntária e consciente, já que o bolo alimentar formado desencadeia uma série de 
reflexos, entre os quais, o fechamento da nasofaringe pelo palato mole.  

C) voluntária e consciente, pois é iniciada com a apreensão dos alimentos e finalizada com a 
formação de um bolo alimentar homogêneo.  

D) involuntária e inconsciente, já que acontece quando há a transferência do bolo alimentar 
da faringe para o esôfago, por meio de movimentos peristálticos. 
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34. A Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - Método Canguru é uma política 

de saúde que se insere no contexto da humanização da assistência neonatal. O profissional 

fonoaudiólogo faz parte da equipe multiprofissional e sua atuação no Método Canguru está 

relacionada principalmente  

A) à promoção do aleitamento materno de forma humanizada e à orientação da  mãe e da 
família em todas as etapas do método.  

B) à promoção do aleitamento materno exclusivo e à realização da triagem auditiva neonatal 
e do monitoramento auditivo. 

C) à redução do tempo de separação mãe-filho e à estimulação do aleitamento materno, de 
forma humanizada, em todas as etapas do método. 

D) à intensificação do vínculo mãe-filho e ao melhoramento da qualidade do desenvolvimento 
comportamental e afetivo do recém-nascido de baixo-peso. 

 

35. O aleitamento materno traz diversos benefícios para o desenvolvimento da criança, 

especialmente no que refere ao estado nutricional e à imunidade, além de seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da 

Saúde do Brasil recomendam que o aleitamento materno  

A) seja associado a outros líquidos e, depois do nascimento dos dentes, seja complementado 
por alimento sólido ou semissólido. 

B) seja exclusivo nos primeiros seis meses de vida e, depois, se mantenha por dois anos ou 
mais. 

C) seja exclusivo pelos quatro primeiros meses de vida e, depois, seja complementado por 
todas as consistências. 

D) ocorra de maneira predominante por seis meses e, depois, seja complementado por outros 
tipos de leite. 

 

36. O aleitamento materno é tão benéfico para a criança e sua mãe que são poucas as situações 

em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite materno. A 

partir do exposto, analise as situações a seguir: 
 

I 
Mãe fumante que relata ter sido capaz de reduzir o número de cigarros consumidos 
por dia, mas incapaz de suspender totalmente o consumo, foi orientada a fumar 
apenas após as mamadas e longe dos ambientes frequentados pela criança.  

II 
Mãe com infecção por vírus herpes apresentando vesículas na pele de uma das 
mamas foi orientada a suspender totalmente o aleitamento materno.  

III 
Mãe infectada pelo vírus HIV apresentando bom quadro de saúde atual foi orientada a 
não realizar aleitamento materno. 

IV 
Mãe usuária de maconha ocasionalmente foi orientada a não realizar aleitamento 
materno. 

 

A conduta recomendada pelo Ministério da Saúde foi adotada nas situações presentes em 

A) II e IV.  B) II e III.  C) I e IV.  D) I e III. 

 

37. O parto prematuro é uma importante causa de mortalidade neonatal e eleva o risco de 

alterações no desenvolvimento infantil. Apesar de não ser totalmente esclarecida a etiologia 

da prematuridade, diversos fatores de risco são associados a ela. Em uma gestação 

saudável, evidências científicas comprovam que são fatores de risco para o parto prematuro: 

A) estado civil, dificuldade na aceitação da gestação e contato com bebê recém -nascido. 

B) histórico de aborto no primeiro trimestre, atividade sexual e ansiedade.  

C) gestação múltipla, estresse e fadiga ocupacional.  

D) baixo nível educacional, atividade sexual e contato com bebê recém -nascido. 
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38. Leia o texto a seguir. 
 

De acordo com sumário executivo da pesquisa Nascer no Brasil, “A proporção de 

nascimentos prematuros (antes de 37 semanas) encontrada neste estudo foi de 11,3%. 

Quando comparado aos dados populacionais da Inglaterra e País de Gales, a proporção 

brasileira foi 55% maior. Outro dado preocupante foi a proporção elevada de bebês que 

nasceram com 37 ou 38 semanas gestacionais (35%). Embora não sejam considerados 

prematuros, são bebês que poderiam ganhar mais peso e maturidade se tivessem a chance 

de chegar a 39 semanas ou mais de gestação”.  

Disponível em: <www6.ensp.fiocruz.br/nascerbrasil/wp-content/uploads/2014/11/sumario_executivo_nascer_no_  

brasil.pdf> Acesso em: 23.jul.2017 

 

Em relação à realidade exposta no texto, a elevada proporção de nascimento de bebês com 

37 ou 38 semanas deve-se 

A) à baixa escolaridade materna associada ao pré-natal realizado em serviços públicos de 
saúde. 

B) à baixa qualidade do acompanhamento pré-natal realizado em serviços públicos de saúde.  

C) ao número elevado de cesarianas agendadas antes do início do trabalho de parto.  

D) ao clima temperado do Brasil que favorece o trabalho de parto antes das 39 semanas de 
gestação. 

 

39. Para que o bebê possa mamar bem, principalmente nos primeiros três meses de vida, é 

necessário que estejam presentes os reflexos 

A) de GAG e de mordida. 

B) de GAG e de busca. 

C) de mordida e de busca. 

D) de busca e de sucção. 

 

40. F.J.T., com 2 meses de vida, nasceu com 35 semanas de gestação, pesando 1.800g, de parto 

cesariana, anoxiado com nota de APGAR 5. Considerando esses dados, o recém-nascido 

(RN) deve ser caracterizado como  

A) pré-termo, muito baixo-peso e anoxiado grave. 

B) a termo, muito baixo-peso e anoxiado moderado. 

C) pré-termo, baixo- peso e anoxiado moderado. 

D) a termo, baixo-peso e anoxiado grave. 

 

41. No recém-nascido (RN), o comportamento motor oral satisfatório é uma condição essencial 

para o desenvolvimento neuropsicomotor e físico, uma vez que está relacionado à 

alimentação e à interação com o meio. Pressupondo que o fonoaudiólogo tenha observado 

um RN com alterações nesse comportamento oral, provavelmente alguns dos distúrbios 

verificados foram: 

A) respiração abdominal, sucção fraca e descoordenada e postura global flexora 
predominante. 

B) respiração abdominal, sucção exageradamente forte e postura global extensora 
predominante. 

C) alteração do padrão respiratório, sucção fraca e descoordenada com pausas longas e 
postura global flexora predominante.  

D) alteração do padrão respiratório, sucção fraca e descoordenada com pausas longas e 
postura global extensora predominante.  
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42. Em 18/04/2016, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia (CFFa), nº 492, de 7 de abril de 2016, que “dispõe sobre a regulamentação 

da atuação do profissional fonoaudiólogo em disfagia e dá outras providências”. De acordo 

com essa resolução, o fonoaudiólogo pode atuar 

A) na UTI neonatal sempre que há necessidade de estimular a sucção do bebê, já que a 
deglutição não deve ainda ser estimulada para que o bebê possa economizar energia e 
ganhar peso. 

B) na UTI neonatal quando há necessidade de estimular a deglutição do bebê, já que a 
sucção não deve ainda ser estimulada para que o bebê possa economizar energia e 
ganhar peso. 

C) na promoção, proteção e recuperação da saúde em diferentes ambientes e níveis de 
atenção à saúde. 

D) na promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde especificamente em ambiente 
hospitalar. 

 

43. Em 2010, foi sancionada a Lei Federal 12.303, que homologou a realização da triagem 

auditiva neonatal (TAN) em território nacional. Em 2012, o Ministério da Saúde publicou as 

diretrizes de atenção à triagem auditiva neonatal. De acordo com essas diretrizes, a TAN faz 

parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para a atenção integral à saúde 

auditiva na infância e é composta por triagem, monitoramento e acompanhamento do 

desenvolvimento da audição e da linguagem, diagnóstico e (re)habilitação. Desta forma, a 

TAN deve estar integrada à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e às ações de 

acompanhamento materno-infantil. As diretrizes referidas definem parâmetros indicadores de 

qualidade para a implantação e avaliação das ações para a atenção integral à saúde auditiva. 

Considera-se com um desses parâmetros  

A) início de terapia fonoaudiológica em 50% dos lactentes confirmados com perdas auditivas 
bilaterais permanentes, pelo menos no primeiro ano de vida.  

B) encaminhamento de pelo menos 7% de neonatos para diagnóstico audiológico, com 
conclusão do diagnóstico até os 3 anos de vida.  

C) comparecimento para diagnóstico de pelo menos 90% dos neonatos encaminhados, com 
conclusão do diagnóstico até os três meses de vida.  

D) adaptação de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) em 95% dos lactentes 
confirmados com perdas auditivas permanentes, no prazo de seis meses após o 
diagnóstico. 

 

44. A conduta fonoaudiológica na triagem auditiva depende não apenas de seu resultado, mas 

também da presença de indicadores de risco para perda auditiva. Desta forma, no serviço de 

triagem auditiva neonatal, ao se receber uma criança que apresente um ou mais indicadores 

de risco para deficiência auditiva, deve-se realizar a triagem auditiva (teste e reteste) com o 

potencial evocado auditivo do tronco encefálico automático e, 

A) em caso de falha na triagem auditiva, essa criança deve ser encaminhada imediatamente 
para o diagnóstico audiológico.  

B) em caso de falha na triagem auditiva, essa criança deve ser encaminhada para novo 
reteste com 15 dias e, se permanecer a falha, ela deve ser encaminhada para o 
diagnóstico audiológico. 

C) caso ela passe na triagem auditiva, deve ser encaminhada para o diagnóstico audiológico, 
pois é uma criança de risco. 

D) caso ela passe na triagem auditiva, deve receber orientações e alta fonoaudiológica, pois , 
se mesmo com os fatores de risco ela não apresentou alteração, está descartada perda 
auditiva. 
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45. Bebê, com 2 dias de vida, nasceu na maternidade e, após exames, foi diagnosticado com 

microcefalia e foi encaminhado para o ambulatório de triagem auditiva neonatal. Sua mãe 

teve histórico clínico associado à exposição ao Zika vírus no 3º mês de gestação. Nesses 

casos, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, o protocolo de atenção à 

saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo Zika vírus, 

pressupõe algumas ações a serem executadas no setor de triagem. Uma dessas ações 

consiste em 

A) encaminhar a criança diretamente para o diagnóstico audiológico, reduzindo o tempo de 
espera nesse processo, pois há evidências de que a exposição ao Zika vírus e a 
microcefalia causam perda auditiva.  

B) realizar a triagem com as emissões otoacústicas transientes, pois não há evidências 
científicas de que a microcefalia e o Zika vírus sejam fatores de risco para deficiência 
auditiva. 

C) fazer a triagem com o potencial evocado auditivo do tronco encefálico automático, uma vez 
que a exposição ao Zika vírus e a microcefalia são fatores de risco para perda auditiva.  

D) realizar a triagem com emissões otoacústicas e potencial evocado auditivo do tronco 
encefálico automático, uma vez que, por não se conhecer ainda essa doença, deve-se 
avaliar a criança de uma forma completa.  

 

46. Desde 2015 têm sido descritos e notificados casos de crianças com microcefalia associada à 

exposição ao Zika vírus. O Ministério da Saúde publicou, em 2016, o Plano Nacional de 

Enfrentamento à microcefalia: protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de 

microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika, no qual propõe recomendações a serem 

adotadas nos atendimentos desses bebês. De acordo com o protocolo, o aleitamento materno 

é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, 

mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. Nesse contexto, uma das 

recomendações inerentes a esse protocolo prediz que 

A) deve ser suspenso o aleitamento materno, uma vez que a presença de vírus no leite 
materno provoca a contaminação do bebê.  

B) deve ser evitado o uso de material adquirido em bancos de leite humano, sendo a 
amamentação complementada por outros tipos de leite.  

C) deve ser mantido o aleitamento materno, uma vez que não há evidências científicas que 
embasem mudanças nas condutas assistenciais e técnicas.  

D) deve ser mantido parcialmente o aleitamento materno, associado a outro tipo de leite, para 
minimizar a exposição do bebê ao Zika vírus, em fase de aleitamento exclusivo.  

 

47. As Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal (TAN), publicadas em 2012 pelo 

Ministério da Saúde, têm o objetivo de fornecer orientações às equipes multiprofissionais 

para o cuidado da saúde auditiva na infância, considerando os diferentes níveis de atenção 

da rede. Tendo em vista que a TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser 

realizadas para a atenção integral à saúde auditiva na infância, é recomendado que 

A) a TAN seja realizada na atenção básica, e o diagnóstico audiológico e adaptação de 
dispositivos eletrônicos aplicados à deficiência auditiva sejam realizados na atenção 
especializada. 

B) os neonatos e lactentes que obtiveram respostas satisfatórias na TAN sejam submetidos a 
acompanhamento ou monitoramento mensal do desenvolvimento da audição e da 
linguagem na atenção básica. 

C) as ações integrem três unidades e níveis de atenção da saúde auditiva: maternidades, 
serviços diversos de saúde auditiva e centros de implante coclear.  

D) a atenção básica encaminhe para monitoramento auditivo na atenção especializada, na 
faixa etária entre 7 e 12 meses, somente as crianças com indicadores de risco que 
apresentarem desenvolvimento aquém do esperado.  
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48. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) contribui para a reorganização da Atenção Básica, 

com práticas intersetoriais e interdisciplinares. No contexto da ESF, o fonoaudiólogo pode 

atuar 

A) em qualquer programa de promoção da saúde, porém, restringindo suas atividades ao 
âmbito das Unidades Básicas de Saúde. 

B) fazendo parte dos dois tipos de equipes que os municípios podem implantar, ou seja, a 
equipe mínima ou ampliada. 

C) exclusivamente na realização de campanhas de aleitamento materno, saúde auditiva, 
saúde vocal, envelhecimento ativo, comunicação humana e áreas correlatas.  

D) de diferentes formas, tais como: participando dos grupos de  gestantes, orientando agentes 
comunitários de saúde e realizando visitas domiciliares após analisar as necessidades de 
cada território. 

 

49. A implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) constituiu um importante 

avanço para o Sistema Único de Saúde tendo sido regulamentado pela Portaria GM nº 154, 

de 24 de janeiro de 2008 e revisada pela Portaria MS/GM nº 2.488/2011. Considerando a 

atuação do Fonoaudiólogo no NASF, analise as seguintes afirmativas: 
 

I O Fonoaudiólogo pode fazer parte das duas modalidades: NASF 2 e NASF 3. 

II Cada Equipe de Saúde da Família possui pelo menos um Fonoaudiólogo do NASF.  

III 

O Fonoaudiólogo atua em conjunto com os demais profissionais buscando instituir a 

integralidade do cuidado dos usuários do SUS e apoiando a Equipe de Saúde da 

Família.  

IV 
Uma das ações do Fonoaudiólogo do NASF é facilitar a inclusão social de usuários 

com deficiência auditiva, física e intelectual . 
 

Em relação a atuação do Fonoaudiólogo no NASF, estão corretas as afirmativas  

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e II. 

D) I e III. 
 

50. O Programa Saúde na Escola foi instituído por meio do Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 

de dezembro de 2007, representando uma política intersetorial e de integração entre os 

Ministérios da Saúde e da Educação. Esse Programa consiste em uma das áreas de atuação 

para o profissional Fonoaudiólogo dentro da Atenção Básica. Para isso, o Ministério da Saúde 

determina que  

A) o Fonoaudiólogo dedique-se exclusivamente à Triagem Auditiva e à capacitação dos 
educadores nas escolas. 

B) o objetivo do Programa seja garantir a saúde auditiva e vocal de crianças e adolescentes 
do ensino básico. 

C) as ações desenvolvidas pelo Fonoaudiólogo devam englobar a promoção e a prevenção, 
mas não envolvam a assistência direta à saúde. 

D) as ações desenvolvidas nas escolas sejam realizadas pelas equipes de saúde da família, 
equipes da Unidade Básica de Saúde e do NASF de forma integrada com os profissionais 
da educação. 

 

 

 

 


