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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 55 questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 15 > 

Saúde Coletiva; 16 a 55 > 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 O candidato 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 Respostas. Retirando-se antes de decorridas três horas do início da 

prova, deverá devolver também este Caderno.  

12 O candidato só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da 

prova. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a 

construção contra-hegemônica de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda 

mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem públ ico. 

Um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é o  

A) princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a sua 
promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação.  

B) princípio ético-normativo que insere a saúde como responsabilidade dos indivíduos, 
garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção 
à saúde. 

C) princípio científico da multicausalidade como modelo explicativo para a com plexidade das 
doenças da população brasileira.  

D) princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista para 
garantia integral do acesso aos serviços de saúde por todas as classes da população. 

 

02. No início do século passado, a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia 
agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira.  Essa monocultura exigia do sistema de 
saúde, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das 
mercadorias exportáveis e à erradicação ou ao controle das doenças que poderiam prejudicar 
a exportação.  

Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde na época ficou conhecido como  

A) unicausalidade.    C) sanitarismo campanhista. 

B) médico-assistencial privatista.   D) previdenciário. 

 

03. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por açã o 
cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a 
determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde , prestada no tempo certo, 
no lugar certo, por custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada .   

Os três elementos que constituem as Redes de Atenção à Saúde são: 

A) profissionais de saúde, normativas e legislações nacionais.  

B) regulação, autorização e acesso. 

C) hierarquização, regionalização e participação popular.  

D) população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde. 

 

04. A concepção de Educação Permanente em Saúde (EPS), a partir da década de 1980, passou 
a ser vista como estratégica para a recomposição das práticas e das políticas de formação, 
atenção e gestão em consonância com princípios do SUS. A referência norteadora dessa 
estratégia foi denominada de “Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde ", sendo 
composta por ensino, gestão, atenção e controle social.  

O eixo estruturante da EPS é  

A) a participação popular, movimento organizado capaz de ordenar e reorientar as práticas e 
a formação em saúde. 

B) o acesso aos serviços de saúde, como um dos componentes fundamentais do princípio da 
universalidade do SUS. 

C) a categoria trabalho, na qual estão previstas as práticas realizadas individual e 
coletivamente, pressupondo a participação ativa dos trabalhadores em seu próprio 
processo de aprendizagem. 

D) a necessidade de saúde, que tem uma determinação social e histórica do modelo médico-
assistencial privatista, formando a base de constituição do SUS.  
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05. O envelhecimento populacional tem estreita ligação com os processos de transição 
demográfica e de transição epidemiológica. A mudança do comportamento demográfico da 
população bem como a variação dos níveis de natalidade e de mortalidade, além dos 
movimentos migratórios, modificam a inclusão da população nos três grupos etários, 
tornando-se mais envelhecida ou mais jovem. O cenário atual observado no Brasil é de 
redução do grupo das crianças, em virtude da queda acentuada da fecundidade e do 
progressivo aumento do grupo dos idosos, com a elevação da expectativa de vida, fruto da 
melhoria das condições sociais e econômicas.  

Uma das características da transição demográfica e epidemiológica no Brasil  é 

A) o envelhecimento rápido da população, que, a partir da década de 1960, reduziu a 
demanda por serviços médicos e sociais em razão de maior autonomia dos sujeitos e  da 
melhoria das condições gerais de vida.  

B) a predominância das doenças infecciosas e parasitárias que atingem, em sua maioria, a 
população mais idosa. 

C) o início do declínio das mortes por neoplasia nos últimos anos, em razão da melhoria das 
condições de vida das pessoas. 

D) a contratransição em que há a reintrodução de algumas doenças , como dengue e cólera, 
ou o recrudescimento de outras, indicando uma natureza não unidirecional. 

 
06. A epidemiologia dedica-se, no campo da saúde coletiva, a estudar e a fornecer bases 

científicas para a produção de equidade em saúde e para a melhora da qualidade de vida, 
além de identificar situações que tragam risco ou aumentem a vulnerabilidade aos agravos à 
saúde. Não obstante, também avalia a efetividade de programas,  produtos e práticas para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas 
quais as questões éticas estão presentes.  

Na epidemiologia, 

A) as pesquisas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre humano e inum ano 
possa ser ultrapassado. 

B) as relações com a ética limitam‐se às considerações dos aspectos éticos relacionados à 
prática de pesquisa em seres humanos.  

C) os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado 
social do risco e da vulnerabilidade são importantes na produção dos conhecimentos 
epidemiológicos.  

D) os interesses coletivos, por questões éticas, sempre se sobrepõem, e não se opõem, aos 
interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica, em qualquer  das esferas de 
atuação do sistema de saúde. 

 
07. Em um município do interior do estado do Rio Grande do Norte , a equipe da Vigilância em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de estruturar uma sala de 
situação epidemiológica para avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 no perfil 
epidemiológico da cidade. Identificaram a necessidade de elaborar os coeficientes de 
morbidade, para realizar diagnóstico em saúde, e a prevalência e a incidência das doenças 
para demonstrar o seu comportamento, ou seja, se há aumento ou diminuição dos casos.  

No que diz respeito aos coeficientes de morbidade,  

A) a incidência permite a comparação, ao longo do tempo, de dados epidemiológicos de uma 
mesma cidade ou de um mesmo país e, também, de diferentes espaços, ou seja, 
diferentes cidades e países. 

B) o coeficiente de prevalência resulta da divisão do número de casos novos de uma doença 
em um intervalo de tempo, período e área determinada, pela população exposta ao risco 
de adquiri-la, multiplicada por 100.000. 

C) o coeficiente de prevalência corresponde à relação entre o número de casos novos e o 
total da população exposta, o que permite realizar estudos comparativos de diferentes 
épocas e de diferentes populações.  

D) a incidência corresponde ao número de casos novos de determinado agravo ou doença em 
uma população de indivíduos durante determinado período de tempo . 
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08. Um grupo de indivíduos selecionados para coleta de informação sobre a exposição de 
interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para identificar se seus integrantes 
apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a 
ocorrência dessa doença.  

Esse desenho de estudo, que parte da causa em busca dos efeitos, é conhecido como 

A) grupo controle.   C) experimental. 

B) coorte.     D) ensaio clínico randomizado. 
 

09. A lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que pro duzem diferentes 

níveis de evidências científicas.  

A. Ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra . 
B. Estudo de série de casos e opiniões de especialistas.   
C. Revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados randomizados. 
D. Estudos de coorte. 
E. Estudo de caso-controle. 
F. Ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra.  

A sequência decrescente dos níveis de evidência científica dos delineamentos listados é  

A) B, C, A, F, D, E.  C) A, F, B, C, E, D. 

B) C, F, A, D, E, B.   D) D, A, B, E, F, C. 
 

10. A vigilância em saúde tem como objetivo a busca de respostas mais efetivas para as 
demandas e os problemas de saúde e se propõe a trabalhar a lógica de um conjunto 
articulado e integrado de ações. Analise as afirmativas abaixo sobre a vigilância em saúde. 

 

I 
A farmacovigilância ou vigilância de reações adversas a medicamentos é um exemplo 
clássico de práticas de vigilância sanitária.  

II 
O subsistema de vigilância sanitária é de competência exclusiva da União , e suas 
ações estão concentradas na ANVISA, podendo a sua execução ser complementada 
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante convênio.  

III 
Surto e epidemia, por seu baixo potencial de ameaça à saúde da população, não são 
considerados eventos de saúde pública, quando comparados a uma pandemia.  

IV 
A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 
específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo o 
conhecimento do comportamento da doença ou do agravo. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

11. Os determinantes sociais da saúde (DSS) são as condições em que as pessoas nascem, 
crescem, trabalham, vivem e envelhecem. São o conjunto mais amplo de forças e sistemas 
que moldam as condições da vida cotidiana. Ao moldarem as condições de vida, os DSS 
certamente irão influenciar, de maneira direta ou indireta, a situação de saúde. 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O combate à iniquidade, por meio da promoção da equidade, significa a garantia do 
acesso aos atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção.  

II 
As diversas definições de determinantes sociais de saúde expressam que as 
condições de vida e trabalho dos indivíduos bem como as de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde.  

III 
O conhecimento dos determinantes de saúde, na sociedade, é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos.  

IV 
Apoiar a abordagem dos determinantes sociais significa compreender o valor que a 
saúde tem para a sociedade e admitir que ela depende de ações , muitas vezes, sem 
relação com o setor de saúde. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    B) I e IV.  C) II e III.  D) I e III. 
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12. De acordo com Reeves e colaboradores (2010), para diferenciar as formas de trabalho 
interprofissional, é preciso considerar a articulação das ações, que requer o reconhecimento 
da sua interdependência e a interação dos sujeitos envolvidos, expressa pelo nível de 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade entre os profissionais.  

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

O trabalho em equipe constitui a maior unidade de produção do cuidado em saúde  e 
caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos 
papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe.  

II 

Diferente do trabalho em equipe e da colaboração, nos quais há compartilhamento de 
identidade e senso de pertencimento (a uma dada equipe ou rede), o trabalho em rede 
não requer o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe 
de trabalho. 

III 

A colaboração caracteriza-se como forma mais flexível de trabalho interprofissional, 
com níveis menores de compartilhamento;  clareza de papéis ; interdependência das 
ações; e ainda com a necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco 
menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.  

IV 
No trabalho em rede, reconhece-se maior flexibilidade e menor interdependência das 
ações. O pré-requisito desse trabalho é a interação interpessoal, fragilizando -se 
quando acontece de maneira não sincrônica. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
13. A educação interprofissional é definida como “a ocasião em que membros de duas ou mais 

profissões aprendem ‘com’, ‘sobre’ e ‘entre si’ para melhorar a colaboração e a qualidade dos 
cuidados”. 

Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional.  
 

I 
A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual 
do trabalho, como desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços 
de saúde. 

II 
O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção 
mediada pela colaboração na dinâmica  do trabalho em equipe.  

III 
O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da 
educação interprofissional estejam, explicitamente, inseridos na proposta pedagógica.   

IV 
A educação interprofissional propõe a diluição  das identidades profissionais por meio 
de um nível excelente de colaboração.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
14. As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidade s, atitudes e valores 

que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas 
competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do 
trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo. 

Exemplos de competências colaborativas são: 

A) clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada no 
usuário/paciente, funcionamento da equipe. 

B) comunicação interprofissional, territorialização, clareza dos papeis profissionais, tomada 
de decisões compartilhadas. 

C) humanização do cuidado, acolhimento, necessidades de saúde, atenção centrada no 
usuário. 

D) funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais, necessidades de 
saúde, acesso e acolhimento. 
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15. O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o 

acesso e a qualidade da atenção à saúde.  

Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa  é 

A) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de 
cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.  

B) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de 
saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em 
rede. 

C) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as 
características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.  

D) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de 

enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 
16. Paciente com 8 meses de idade compareceu a um Serviço de Saúde Auditiva para 

diagnóstico audiológico. Ao ser submetido à avaliação do comportamento auditivo com sons 

de Ling, apresentou o resultado abaixo.  

Sons do Ling Orelha direita Orelha esquerda 

/a/ Localizou Localizou 

/i/ Localizou Localizou 

/u/ Não reagiu Localizou 

/s/ Localizou Localizou 

/ch/ Localizou Localizou 

/m/ Não reagiu Localizou 

A partir dos dados evidenciados nesse caso, é possível que a criança apresente 

A) perda auditiva do tipo sensorioneural na orelha direita.  

B) limiares auditivos normais, com atraso da função auditiva, bilateralmente.  

C) perda auditiva de qualquer tipo e grau, bilateralmente.  

D) limiares auditivos alterados, com perda auditiva de grau leve na orelha esquerda.  

 
17. O ajuste de diferentes impedâncias naturais da orelha é estabelecido por sistemas mecânicos 

de amplificação, o que permite que a reflexão do som seja mínima e a transmissão, máxima. 

Um desses sistemas é o efeito de 

A) área, que reflete no aumento da pressão sonora, decorrente da diferença de tamanho da 

membrana timpânica em relação ao da janela do vestíbulo . 

B) alavanca, que é formado por um sistema de alavanca interfixa constituída pelos ossículos 

da orelha média atenuadora das ondas sonoras. 

C) área, que aumenta o fator rigidez e reduz a pressão sonora na mesma proporção da 

diferença de área entre a membrana timpânica e a janela redonda da cóclea.  

D) alavanca, que faz com que os três  fatores de impedância sejam aumentados: massa, 

rigidez e atrito. 

 
18. Paciente com perda auditiva condutiva, com limiares em 40 dBNA bilateralmente, foi 

submetido aos seguintes exames: emissões otoacústicas evocadas por transientes e produto 

de distorção.  

Considerando o diagnóstico audiológico informado, os resultados esperados para esses 

exames serão:  

A) presentes tanto para emissões transientes quanto para produto de distorção.  

B) ausentes tanto para emissões transientes quanto para produto de distorção. 

C) presentes para emissões transientes e ausentes para produto de distorção.  

D) ausentes para emissões transientes e presentes para produto de distorção.  
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Para responder às questões 19 e 20, considere o caso abaixo. 

 

 

 

 PEATE – latências absolutas (ms) 

Orelha Onda I Onda III Onda V 
Direita 1,70 4,05 6,35 

Esquerda 2,30 4,65 6,95 

 
19. Considerando que o exame foi realizado em condições ideais, o resultado obtido indica  

A) intervalos interpicos aumentados na orelha direita e , na orelha esquerda, dentro da 
normalidade para a idade. 

B) latências absolutas e intervalos interpicos aumentados bilateralmente. 

C) intervalos interpicos alterados na orelha esquerda.  

D) latências absolutas aumentadas na orelha esquerda e , na orelha direita, dentro da 
normalidade para a idade. 

 

20. Nesse caso, é possível que o paciente apresente perda auditiva 

A) condutiva bilateralmente. 

B) sensorioneural coclear bilateralmente. 

C) condutiva na orelha esquerda. 

D) sensorioneural retrococlear na orelha esquerda.  
 

Para responder às questões 21 a 25, considere o caso abaixo. 

Paciente com 27 anos de idade compareceu a um serviço de Saúde Auditiva para 
realização de um diagnóstico audiológico. Foi realizada a audiometria tonal liminar , e os 
resultados obtidos estão apresentados no audiograma abaixo.  

21. Considerando os resultados apresentados pelo paciente,  analise as afirmativas abaixo.  

I A perda auditiva é do tipo mista à direita e sensorioneural na orelha esquerda.  

II O grau da perda auditiva é leve à direita e moderado na orelha esquerda.  

III O limiar de reconhecimento de fala esperado para a orelha direita é 40, 35 ou 30 dB.  

IV A timpanometria esperada é do tipo B, C ou Ar em ambas as orelhas.  
 

Em relação ao caso exposto, estão corretas as afirmativas  

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

Criança com 9 meses de idade, nascida a termo, compareceu para 
realização do diagnóstico audiológico. Foi realizado o Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) com estímulo clique para 
neurodiagnóstico. Os resultados obtidos em relação às latências absolutas 
estão descritos abaixo. 
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22. Para a obtenção do limiar auditivo real da orelha esquerda do paciente, na frequência de 
1000 Hz, foi necessário utilizar  

A) 70 dBNA de mascaramento mínimo efetivo para a pesquisa do limiar por via óssea.  

B) 50 dBNA de mascaramento mínimo efetivo para a pesquisa do limiar por via aérea.  

C) 55 dB de mascaramento máximo para a pesquisa do limiar por via óssea.  

D) 85 dB de mascaramento máximo para a pesquisa do limiar por via aérea.  
 

23. Diante dos dados da audiometria tonal liminar do paciente, o fonoaudiólogo que fez os 
exames utilizou mascaramento em 

A) frequências de 1000 e 3000 Hz de via aérea, mas não havia necessidade.   

B) todas as frequências necessárias por via aérea e por via óssea. 

C) frequência de 1000 Hz de via óssea, mas não havia necessidade. 

D) várias frequências, mas faltou mascarar alguma por via aérea e/ou via óssea.  
 

24. Se o fonoaudiólogo optasse por realizar o teste Weber com esse paciente, o resultado 
esperado seria lateralização para a orelha 

A) esquerda em todas as frequências.  

B) direita em todas as frequências.  

C) direita em 500 e 1000 Hz e esquerda em 2000 e 4000 Hz.  

D) esquerda e direita em 500, 1000, 2000 e 4000 Hz.  
 

25. Na pesquisa do reflexo acústico do músculo estapédio, o resultado compatível com a 
audiometria apresentada é 

A) ipsilateral e contralateral da orelha direita ausentes por aferência.  

B) ipsilateral da orelha esquerda e contralateral da orelha direita ausentes por eferência.  

C) ipsilateral da orelha direita e contralateral da orelha esquerda ausentes por eferência.  

D) ipsilateral e contralateral da orelha esquerda ausentes por aferência e eferência.  
 

26. Neonato, com 15 dias de vida, sem indicadores de risco para deficiência auditiva , 
compareceu à maternidade para a etapa “reteste” da triagem auditiva neonatal com emissões 
otoacústicas evocadas por transientes. Após realização do procedimento , o resultado obtido 
foi: “falha” na orelha direita e “passa” na orelha esquerda. Considerando as informações 
apresentadas, o fonoaudiólogo conclui que o neonato 

A) deverá ser encaminhado para diagnóstico audiológico imediato.  

B) apresenta perda auditiva condutiva ou sensorioneural coclear na orelha direita.  

C) deverá retornar para reteste em 15 dias e, se necessário, realizar a avaliação completa até 
três meses de idade. 

D) apresenta audição normal na orelha esquerda e necessita de diagnóstico para a orelha  
direita. 

 

27. Neonato, com 20 dias de vida, ficou 10 dias internado em Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN) e apresentou hiperbilirrubnemia. Antes da alta hospitalar , foi submetido à 
triagem auditiva neonatal na maternidade com emissões otoacústic as evocadas, com 
resultado “passa” bilateral.  

Considerando o caso apresentado, analise as afirmativas abaixo.  
 

I O neonato precisará de reteste, pois foi utilizado o exame de emissões otoacústicas.  

II O neonato pode apresentar perda auditiva de qualquer grau. 

III 
A criança deverá realizar diagnóstico audiológico até o terceiro mês de vida, na 
atenção especializada. 

IV 
A criança deverá realizar acompanhamento na atenção primária e monitoramento 
audiológico. 

 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas 

A) III e IV.    B) I e II.   C) I e III.   D) II e IV. 
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28. Durante uma consulta de puericultura, a mãe de uma criança de 18 meses de idade referiu 

achar que a criança ouve bem, mas não está falando. Ao verificar a caderneta de saúde da 

criança, o profissional confirmou que ela foi submetida à triagem auditiva neonatal logo após 

o nascimento, com resultado “normal” em ambas as orelhas.  

Considerando a situação apresentada, a conduta adequada é  

A) repetir a triagem auditiva e encaminhar para avaliação global do desenvolvimento.  

B) encaminhar a criança para avaliação de linguagem. 

C) acompanhar o desenvolvimento da criança até os 24 meses , na atenção primária. 

D) encaminhar a criança para a avaliação audiológica e a de linguagem. 

 

29. Desde a vida intrauterina, o feto está exposto às sonorizações da língua falada em sua 

comunidade linguística. Ao nascer , o bebê já é capaz de reconhecer a voz de sua mãe e 

tende a se acalmar ao ouvi-la, o que demonstra como a audição está integrada ao 

desenvolvimento da comunicação. No desenvolvimento típico da linguagem, por volta dos 10 

meses de vida, essa integração se expressa quando a criança 

A) deixa de ser capaz de perceber fonemas que não fazem parte do idioma ao qual está 

exposta. 

B) começa a reconhecer os fonemas presentes em sua língua materna, mesmo que haja 

discretas variações na forma como os falantes os produzem.  

C) inicia a imitação de fonemas frequentes no idioma ao qual está exposta, ainda que o faça 

sem intenção comunicativa. 

D) deixa de ser sensível ao contraste entre os fonemas que fazem parte de sua língua nativa.  

 

30. Os primeiros mil dias de vida são cruciais para o desenvolvimento infantil. Entretanto, 

queixas relacionadas ao desenvolvimento da linguagem  costumam surgir apenas após esse 

período. Considere as afirmativas abaixo sobre os marcos de desenvolvimento típico da 

linguagem nesse período. 
 

I 
A redução do choro, por volta do terceiro mês de vida, está atrelada ao uso de formas 

de comunicação mais efetivas. 

II 
O balbucio, a partir do sexto mês de vida, apresenta padrão polissilábico variado com 

uso de estrutura consoante e vogal.  

III 
A compreensão de palavras frequentes em seu cotidiano, como o “não”, deve estar 

presente antes do sexto mês de vida.  

IV 
Apesar da produção da primeira palavra ocorrer antes dos 18 meses, a presença de 

intenção comunicativa far-se-á presente a partir dos 24 meses. 
 

Em relação ao tema, estão corretas as afirmativas 

A) II e IV. 

B) I e IV.  

C) II e III. 

D) I e III. 
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Para responder às questões 31 a 33, considere o caso abaixo. 

 

Após concluir a avaliação de uma menina de 1 ano e 11 meses, o fonoaudiólogo foi 

capaz de identificar que ela apresenta contato ocular restrito, intenção comunicativa 

comprometida, usa predominantemente o meio gestual para se comunicar com funções 

pouco interativas. Além disso, na brincadeira utiliza apenas esquemas pré-simbólicos e 

apresenta dificuldades para imitar gestos e sons.  

 

31. Em relação a esse caso, é correto concluir que a criança apresenta prejuízo no 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à 

A) pragmática e à linguagem receptiva. 

B) audição e à fala. 

C) maturidade simbólica e ao vocabulário receptivo. 

D) pragmática e à maturidade simbólica. 

 

32. Dentre os instrumentos de avaliação da linguagem na primeira infância, disponíveis 

comercialmente no Brasil, o mais apropriado para auxiliar no processo diagnóstico 

fonoaudiológico e para esclarecer se há prejuízos nas habilidades receptivas e expressivas é 

A) o teste de triagem de desenvolvimento DENVER-II. 

B) o teste de linguagem infantil ABFW. 

C) a escala Bayley de desenvolvimento do bebê e da criança pequena (Bayley-III). 

D) a avaliação fonológica da criança – AFC. 

 

33. Considerando o desempenho comunicativo da criança,  a sua idade e o relato dos pais de que 

a filha ainda não falou a primeira palavra, o fonoaudiólogo deve 

A) esclarecer à família que a criança apresenta um ritmo mais lento de desenvolvimento, 

realizar orientações e propor uma reavaliação após 6 meses.  

B) encaminhar à avaliação com equipe multidisciplinar, incluindo avaliação audiológica, e 

iniciar intervenção direta com a criança e a família.  

C) informar à família que a criança apresenta um quadro de Transtorno do Espectro Autista e 

encaminhá-la  para intervenção neuropsicológica imediata.  

D) sugerir à família que realize avaliação audiológica da c riança, para descartar perda 

auditiva e aguardar o resultado para definir o modelo de intervenção.  

 

34. A avaliação do vocabulário expressivo, proposta pelo teste de linguagem infantil ABFW, 

prevê que sejam realizadas análises quantitativa e qualitativa do  desempenho da criança. A 

análise quantitativa considera a porcentagem de ocorrência de designação verbal usual 

(DVU), a não designação (ND) e os processos de substituição (PS) com relação aos valores 

de referência propostos. A análise qualitativa, por sua vez, considera 

A) a ocorrência de produções ininteligíveis, indicando o quanto a inteligibilidade de fala 

interfere no desempenho lexical.  

B) os gestos dêiticos e a semiótica não verbal, demonstrando a necessidade de 

complementação do meio verbal pelo gestual. 

C) os tipos de processo de substituição realizados, investigando a relação semântica entre o 

vocábulo-alvo e a produção da criança. 

D) a ocorrência de hipônimos, hiperônimos e parassinônimos, evidenciando a presença de 

dificuldade de acesso lexical. 
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Para responder às questões 35 a 38, considere o caso abaixo. 

 

Após avaliação audiológica, um menino é encaminhado para realizar avaliação 

fonoaudiológica. Durante a avaliação da fluência, ele produziu o seguinte trecho de fala 

autoexpressiva: “Ela uma vez um um anivesálio
 
di uuuma minina muito lecal aí ela tive 

seis anos # a mamãe tela ficou oculosa i fez uma festa aí totu muntu fui na casa tela  #  

i i i elis começou a canta canta palabéns ela ela ela sopou a velinha i_ cotou u polu aí 

totu muntu ficou istolantu palão aí ela apiu us us us pesenti” 

 

35. Nessa amostra de fala, obtida durante a avaliação da fluência, é possível notar que, de 

acordo com o teste de linguagem infantil ABFW, o menino apresenta os processos 

fonológicos de 

A) simplificação de líquidas, posteriorização para velar, sonorização de plosivas e fricativas.  

B) plosivação de fricativas, redução de sílabas, simplificação de líquidas, além de 

ensurdecimento de fricativas. 

C) simplificação de líquidas, de encontro consonantal e de consoante final, além de 

ensurdecimento de plosivas. 

D) harmonia consonantal, redução de sílabas, simplificação de encontro consonantal e 

posteriorização para velar.  

 

36. No trecho obtido de fala autoexpressiva, nota-se que o menino apresenta 

A) repetição de palavra como disfluência comum mais frequente.  

B) mais disfluências gagas do que comuns.  

C) apenas um tipo de disfluência gaga.  

D) pausa como disfluência gaga mais frequente.  

 

37. Em relação à morfossintaxe, a amostra de fala do menino apresenta 

A) dificuldades com o uso de palavras de classe fechada, especialmente verbos.  

B) erros, em sua maioria, relacionados à concordância nominal.  

C) processo fonológico que impede a concordância de número entre artigo e substantivo.  

D) erros relacionados à concordância verbal e à nominal. 

 

38. Considere as afirmativas abaixo acerca do desempenho linguístico do menino. 
 

I 
Os processos fonológicos apresentados estão compatíveis com o esperado para uma 

criança de 5 anos e 6 meses em desenvolvimento típico.  

II 
As informações fornecidas sobre sua fluência de fala não são suficientes para concluir 

se há alteração da porcentagem de descontinuidade de fala.  

III 
Os erros relacionados à morfossintaxe são sugestivos de variação cultural e típicos da 

fala cotidiana de uma criança em fase escolar.  

IV 
Seu discurso exibe características narrativas com organização temporal, mas 

apresenta falhas na coesão, especialmente no uso de conectivos.  
 

Em relação à avaliação fonoaudiológica do menino, estão corretas as afirmativas  

A) II e III. 

B) I e IV.  

C) II e IV. 

D) I e III. 
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39. Levando-se em consideração o que expõe o DSM-V, para realizar diagnóstico diferencial 
entre os transtornos da comunicação, além de analisar os resultados completos da avaliação 
da audição e de todas as áreas da linguagem, é preciso esclarecer  

A) se o padrão de fluência de fala do paciente apresenta, com intervenção psicológica, 
redução na ocorrência de disfluências.  

B) se o paciente apresenta histórico familiar de transtornos do neurodesenvolvimento e  o 
período de surgimento dos sintomas. 

C) a idade do paciente no momento da avaliação e a existência de discrepância entre o seu 
desempenho em tarefas de compreensão e produção linguísti ca. 

D) a performance articulatória do paciente, pois o comprometimento da motricidade orofacial 
pode justificar seu prejuízo na fala.  

 
40. Uma criança que, desde o início de seu desenvolvimento, apresente prejuízos persistentes na 

comunicação e interação social, associados a padrões de comportamento e interesses 
restritos e repetitivos, preenche os critérios diagnósticos para Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). Diante desse quadro, a avaliação da linguagem deve 

A) permitir que seja investigado se há comprometimento de linguagem concomitante e qual o 
nível de gravidade do quadro. 

B) focar nas habilidades receptivas, pois, quando a linguagem expressiva está preservada, 
trata-se de um caso de Transtorno da Comunicação Social.  

C) esclarecer se há associação com alguma condição médica ou genética conhecida, fator 
ambiental ou outro transtorno. 

D) basear-se em instrumentos de observação clínica, pois , devido à complexidade do quadro, 
os cuidadores não possuem percepção confiável.  

 
41. As linguagens oral e escrita estão, intrinsecamente, relacionadas, sendo que o 

desenvolvimento da linguagem oral pode influenciar positiva ou negativamente a escrita. 
Tendo essa relação em mente e o modelo interativo de processamento de leitura, considere 
as afirmativas abaixo. 

 

I 
O modelo interativo de processamento de leitura aponta como crucial a ativação 
sincronizada de informações fonológicas, semânticas, ortográficas e contextuais.  

II 
O léxico ortográfico visual é construído a partir da experiência com a leitura, 
especialmente durante a alfabetização. 

III 
O processador contextual é apontado, nos estudos mais recentes, como aquele com 
maior fator preditivo de dificuldades no aprendizado da leitura e da escrita.  

IV 
O aprendizado da leitura não interfere nas estruturas cerebrais relacionad as à 
linguagem oral já desenvolvidas.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

42. O desenvolvimento das estruturas do sistema estomatognático se inicia ainda intraútero e é 
determinante para o início de funções vitais após o nascimento. O primeiro trimestre de 
gestação é o mais importante para o desenvolvimento e crescimento craniofacial. Em relação 
às fases do desenvolvimento orofacial,  

A) na sexta semana de gestação, a língua irá apresentar-se em posição mais medial, 
permitindo o fechamento dos processos palatinos na rafe palatina,  por volta da 12ª semana. 

B) na terceira semana de vida intrauterina, surgem os rudimentos linguais , e o seu completo 
desenvolvimento já é observado na quinta semana. 

C) na décima segunda semana de gestação, inicia-se a formação das narinas pelo segmento 
intermaxilar, que irá auxiliar na formação da porção central do lábio superior e do filtrum. 

D) na décima semana de vida intrauterina, todos os processos de formação da face já estão 
concluídos, seguindo, assim, com o seu crescimento durante toda a gestação.  
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43. O bebê, nos primeiros meses após seu nascimento, apresenta sua fase oral de caráter 
reflexa, desencadeando a sucção na captação do mamilo ou bico na cavidade bucal. 
Estruturas como os lábios, a língua, a mandíbula, as bochechas e o palato apresentam 
funções específicas durante a amamentação. Tendo como base as estruturas envolvidas 
nessa fase, considere as afirmativas abaixo. 

 

I 
Os lábios, juntamente com a mandíbula, fornecem o vedamento necessário à captação 
do bico ou mamilo, auxiliando na sua estabilidade.  

II 
A língua participa da criação da função negativa intraoral, ao colaborar no vedamento 
anterior da cavidade oral assim como no selamento posterior com elevação de seu 
dorso em ação conjugada com o palato.  

III 
As almofadas de gordura, presentes nas bochechas do recém -nascido, atuam como 
sustentação, gerando limite lateral que favorece a centralização do alimento a ser 
deglutido. 

IV 
A mandíbula estabiliza a movimentação das estruturas envolvidas na sucção, ao 
mover-se, diminuindo a cavidade oral e gerando pressão negativa intraoral.  

 

Em relação às estruturas envolvidas na fase oral , estão corretas as afirmativas 

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

44. O recém-nascido já nasce capaz de se alimentar logo após o nascimento, porque sua boca é 
altamente sensível ao estímulo tátil e gustativo , favorecendo o desencadeamento de reflexos 
essenciais para sua sobrevivência. O nervo craniano envolvido nos receptores táteis dos 
lábios e na mobilidade dos músculos da mandíbula , durante o ato de sugar, denomina-se 

A) nervo vago – X par craniano.   C) nervo glossofaríngeo – IX par craniano. 

B) nervo facial – VII par craniano.   D) nervo trigêmeo – V par craniano. 
 
45. Alterações no frênulo lingual podem gerar transtornos miofuncionais orofaciais nos diferentes 

ciclos da vida do indivíduo. Essas alterações podem estar associadas a prejuízos nas funções 
do sistema estomatognático além de gerar dificuldades na alimentação e comprometer a 
produção da fala. No intuito de minimizar prejuízos futuros , deve-se realizar a avaliação do 
frênulo lingual nos primeiros dias de vida do recém-nascido. As características de 
normalidade observadas na avaliação da fixação do frênulo lingual são  

A) fixação entre o terço médio e o ápice lingual bem como entre as carúnculas sublinguais.  

B) fixação no ápice da língua e na crista alveolar inferior. 

C) fixação no terço médio da língua bem como entre as carúnculas sublinguais.  

D) fixação na face ventral da língua e na crista alveolar superior.  
 
46. Ao atender um neonato, internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, o 

fonoaudiólogo deve observar os aspectos clínicos gerais, assim como a prontidão para a 
alimentação por via oral, pois esses parâmetros são importantes para se caracterizar as 
condições de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Nesse sentido, considere, nos 
itens abaixo, critérios clínicos e os de prontidão.  

 

I 
Realização da avaliação no momento que antecede o horário da alimentação devido à 
necessidade de o lactente estar com fome durante o procedimento.  

II 
Estabilidade clínica do neonato, com frequência cardíaca entre 160 e 200 bpm, 
frequência respiratória maior que 60 rpm e saturação de oxigênio acima de 90%.  

III 
Criança com estado comportamental inicial alerta para facilitar o aprendizado e 
possibilitar reações positivas para realizar a pega adequada ao seio materno.  

IV 
Percepção da presença de prontidão para o estímulo como soluços, caretas, 
desconforto respiratório, tosse e sono leve.  

 

Dentre os critérios apresentados, os que devem ser observados pelo fonoaudiólogo para 
iniciar a avaliação fonoaudiológica estão nos itens 

A) II e IV.    B) III e IV.  C) I e III.  D) I e II.  
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47. A disfagia é um sintoma presente em doenças que acometem o trato digestório superior, 

podendo ser classificada como disfagia orofaríngea e  esofágica. Nas disfagias esofágicas, 

podem ser observadas interferências de trânsito alimentar no esôfago que pode m acontecer 

no esfíncter esofágico superior, no corpo do esôfago e no esfíncter esofágico inferior. Em 

relação às características da disfagia esofágica, analise as afirmativas  abaixo.  
 

I 
A disfagia esofágica pode ser decorrente de doenças obstrutivas, motoras ou 

inflamatórias. 

II 
Nos quadros de obstrução esofágica, a disfagia para líquidos é maior que a disfagia 

para sólidos. 

III 
Nos casos de alteração na motilidade esofágica, a disfagia para sólidos geralmente é 

maior ou igual à disfagia para líquidos.  

IV 
Em crianças maiores, a disfagia esofágica pode ser referida como desconforto 

retroexternal. 
 

Sobre a atuação fonoaudiológica, frente à disfagia esofágica, as afirmativas corretas são  

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

 

48. O recém-nascido pré-termo pode apresentar padrão neuromotor ainda em desenvolvimento, 

ou seja, um desempenho na avaliação fonoaudiológica coerente com a idade gestacional ao 

nascimento. Sobre as características clínicas associadas ao desenvolvimento neuromotor no 

prematuro, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

A redução da flexão fisiológica afeta o controle cervical e a caixa torácica, 

prejudicando as funções de respiração e de deglutição sob responsabilidade da 

faringe. 

II 

O prematuro tem predisposição a complicações clínicas que podem comprometer o 

desempenho da força, do ritmo e da coordenação da deglutição e da respiração 

durante a sucção. 

III 
O recém-nascido prematuro extremo apresenta padrão postural em flexão, evoluindo 

para o padrão extensor conforme se aproxima da idade a termo.  

IV 
A hipotensão é causada pela imaturidade do sistema nervoso periférico e pela 

maturidade dos músculos, tendões e ligamentos pouco desenvolvidos.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

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

 

49. As fissuras labiopalatinas são consideradas as anomalias craniofaciais mais comuns. Elas 

podem acarretar alterações nas funções estomatognáticas e na biodinâmica da deglutição, 

interferindo na segurança e efetividade delas. Em relação aos aspectos inerentes ao 

aleitamento materno, em pacientes portadores dessa anomalia, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
Na fissura palatina, haverá mais pressão negativa intraoral devido ao espaço unificado 

entre as cavidades oral e nasal, favorecendo o refluxo de leite para a cavidade nasal.  

II 
Na fissura labial, o bebê terá dificuldade de contactar seu lábio superior com o seio 

materno devido a uma postura inadequada dos músculos orbiculares dos lábios.  

III 

Independente do tipo de fenda oral, é preconizada a oferta do seio materno para 

alimentação, visando auxiliar na prevenção de al terações miofuncionais orofaciais 

futuras. 

IV 
O bebê com fenda oral deverá ser carregado horizontalmente, nos braços da mãe, no 

momento da amamentação, para impedir a subida do leite para a cavidade nasal.  
 

Sobre o aleitamento materno na população com fenda oral, estão corretas as afirmativas  

A)  II e III.  C)  III e IV. 

B)  I e II.   D)  I e IV. 
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50. Muitas anomalias embrionárias podem trazer prejuízos às funções estomatognáticas, 
dificultando, em maior ou menor grau, o desempenho alimentar. Em relação às anomalias 
embrionárias, que proporcionam, de alguma forma, disfunções relacionadas à alimentação, 
analise as afirmativas abaixo.  

 

I 
Anomalias neurológicas proporcionam fraqueza e coordenação entre os padrões de 
sucção, deglutição e respiração durante a alimentação.  

II 
Anomalias linguais são comuns e afetam diretamente a sucção e a deglutição quando 
os reflexos orais passam a ser volitivos.  

III 
Fístulas traqueoesofágicas e atresias do esôfago são anomalias que exigem uma 
alimentação por via alternativa, logo após o nascimento.  

IV 
Síndrome velocardiofacial está associada à presença de malformações ca rdíacas e 
fendas palatinas, resultando em fadiga durante alimentação.  

 

Dentre as afirmartivas, estão corretas  

A) I e II.  

B) III e IV.  

C) II e III.  

D) I e IV. 
 

51. Uma criança que apresenta alteração craniofacial, com uma fissura labiopalatina , deve ser 
acompanhada por uma equipe multiprofissional desde seu nascimento. Os processos 
cirúrgicos possíveis e usuais devem ser compreendidos pelo fonoaudiólogo que deseja 
integrar a equipe. Os procedimentos cirúrgicos e as respectivas idades do pacient e, indicadas 
para as suas realizações, são  

A) queiloplastia aos 3 meses de idade e palatoplastia aos 12 meses.  

B) faringoplastia aos 3 meses de idade e rinoplastia aos 24 meses.  

C) palatoplastia aos 6 meses de idade e queiloplastia aos 12 meses.  

D) rinoplastia aos 9 meses de idade e faringoplastia aos 24 meses.  
 
52. De acordo com a Portaria nº 1.683, de 12 de julho de 2007, que aprova a Norma de 

Orientação para a Implantação do Método Canguru, o fonoaudiólogo compõe a equipe 
multiprofissional que deve estar capacitada para atendimento do bebê, dos pais e da família. 
A versão mais recente de manual técnico de atenção humanizada ao recém-nascido prevê a 
atuação do fonoaudiólogo relacionada à 

A) monitorização do desenvolvimento da linguagem, promovendo intervenção precoce.  

B) eficácia da amamentação, evitando-se o desmame precoce. 

C) avaliação e seguimento auditivos, diagnosticando precocemente perdas auditivas.  

D) eficácia da amamentação e aos seguimentos auditivo e de linguagem. 
 
53. A atuação do fonoaudiólogo na atenção primária à saúde deve estar baseada nos princípios 

do SUS e oferecer à população cuidados relacionados às suas áreas de atuação, 
promovendo a qualidade de vida. Uma ação que exemplifica, de forma adequada, essa 
atuação consiste em 

A) reabilitar pessoas com prejuízos à deglutição que necessitam de atendimento contínuo, 
em Serviço de Atenção Domiciliar.  

B) realizar terapia, individual ou em grupo, baseada em projeto terapêutico singular (PTS) em 
Centros Especializados de Reabilitação.  

C) contribuir com a equipe de cuidados às pessoas em situação de sofrimento mental , nos 
Centros de Atenção Psicossocial.  

D) estabelecer parcerias com os atores sociais envolvidos na escola , objetivando promover 
condições que favoreçam a saúde e a qualidade da educação. 
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54. A Lei Federal nº 12.303, de agosto de 2010, representa um grande avanço nas políticas 
públicas em saúde auditiva infantil, pois torna obrigatória a realização da triagem auditiva no 
Brasil. A referida lei garante a realização da triagem auditiva do tipo  

A) escolar universal em unidades básicas de saúde e escolas públicas do país.  

B) neonatal universal em maternidades públicas do país.  

C) neonatal de risco em maternidades públicas e privadas do país.  

D) escolar de risco em escolas públicas e privadas do país.   
 
55. Desde a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, instituída em 2004, diversos avanços 

foram obtidos, conferindo ao usuário dos Serviços de Saúde Auditiva do Sistema Único de 
Saúde a possibilidade de acesso desde a triagem auditiva neonatal até a reabilitaç ão 
auditiva. No contexto atual, entre as recomendações definidas no Instrutivo de Saúde 
Auditiva, está a indicação do uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) para  

A) crianças com perda auditiva permanente ou temporária de qualquer grau.  

B) adultos com perda auditiva bilateral permanente que apresentem, no melhor ouvido, média 
dos limiares tonais nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, superior a 40 dBNA. 

C) pacientes com anacusia unilateral e audição normal no ouvido contralateral.  

D) adultos com perda auditiva bilateral permanente ou temporária que apresentem média dos 
limiares tonais nas frequências de 500 a 4000 Hz, superior a 30 dBNA. 

 
 


