
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

 Verifique se este caderno contém quarenta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfei-

ção. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 

apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for com-

pletado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 

cartão de respostas. 

 Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua 

liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 15h30min. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 

constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 

aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, área. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o nú-

mero 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido 

da maneira indicada ao lado. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE 

 

01– De acordo com os modelos explicativos do processo 

saúde e doença, assinale o que for correto. 
 

01) O modelo denominado história natural da doença é 
o principal modelo processual dos fenômenos pato-

lógicos, desenvolvido no seio das ciências biomédi-
cas. Segundo os sistematizadores desse modelo, 

denomina-se "história natural da doença o conjun-
to de processos interativos que criam estímulo pa-
tológico no meio ambiente, ou qualquer outro lu-

gar, passando pela resposta do homem ao estímu-
lo, até as alterações que levam a um defeito, inva-

lidez, recuperação ou morte" (Leavell  & Clark, 
1976:7). 

 

02) Uma das diferenças entre os modelos da história 

natural da doença e o modelo de vigilância em   
saúde é que o último incorpora uma perspectiva de 

produção social de saúde e doença. 
 

04) No modelo cosmocêntrico, a causalidade da doença 
é explicada por meio do castigo divino para os pe-

cados ou ação dos inimigos, e também pela teoria 
do contágio (transmissão da lepra entre os Ju-

deus). 
 

08) Segundo a teoria do germe, não era todo o micro-
organismo causador da doença. Para que o germe 

fosse considerado agente causador de doença de-
veria seguir critérios conhecidos como postulados 
de Koch. 

 
                

 
 

 

02– Em relação às políticas públicas de saúde no Brasil, 

assinale o que for correto. 
 

01) A Previdência Social no Brasil surgiu em 1923 com 
o decreto legislativo que ficou conhecido com Lei 

Elói Chaves, criando os IAPS – Institutos de Apo-
sentadorias e Pensões. 

 

02) Durante o governo do General Eurico Gaspar Dutra 

foi formulado o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, 
Transporte e Energia) e, em 1953, por influência 

desse plano foi criado o Ministério da Saúde (MS), 
que se dedicava às atividades de caráter coletivo. 

 

04) Em 1966, com a fusão dos Institutos de Previdên-

via Social (IAP), originou-se o Instituto Nacional de 
Previdência Social que se firmou como o principal 

órgão de financiamento dos serviços de saúde. 
 

08) Em 1977, o Ministério da Saúde já reconhecia que 
o papel primordial da esfera municipal era o de es-
truturar uma rede de serviços básicos dentro dos 

princípios da atenção primária. 
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03– O Sistema Único de Saúde no Brasil é considerado a 

maior política de inclusão social estabelecida no século 

XX. Com relação ao SUS, assinale o que for correto. 
 

01) A integralidade na saúde tem duas dimensões: a 
dimensão horizontal que se refere às ações de   

saúde em todos os campos, o que exige organiza-
ção de todos os níveis de atenção, e a dimensão 

vertical que inclui a visão do ser humano como um 
todo, único e indivisível, o que extrapola a atenção 

fundamentada apenas no aspecto biológico. 
 

02) De acordo com a Lei no 8080/90, a iniciativa priva-
da poderá participar do SUS, em caráter comple-

mentar. 
 

04) O princípio da equidade do SUS tem como premis-
sa estabelecer um princípio de justiça social que 

busca corrigir iniquidades sociais em saúde. 
 

08) A Lei no 8142/90 dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção e recuperação da saúde e ain-

da regula as ações, a organização e o funciona-
mento dos serviços de saúde em todo o Brasil. 

 

                
 
 

 

04– Para o efetivo funcionamento do SUS, na prática, houve 

a necessidade da edição de Normas Operacionais Bási-
cas de Saúde (NOB). Com relação às NOBs, assinale o 

que for correto. 
 

01) Para a definição do teto financeiro a ser repassado 
a estados e municípios, a NOB SUS 01/91 levava 
em consideração os critérios de capacidade instala-

da e recursos humanos. 
 

02) A NOB SUS 01/93 definiu que o repasse de recur-
sos do Governo Federal para estados e municípios 

dar-se-ia por meio de convênios firmados entre os 
gestores, mediante algumas exigências: formação 

dos conselhos de saúde, criação de fundos de saú-
de e elaboração de planos municipais de saúde. 

 

04) A NOB SUS 01/96 estabeleceu duas modalidades 

de gestão para os municípios: Gestão Plena da 
Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema. 

 

08) A NOB 01/96 promoveu inovação nas transferên-

cias financeiras intergovernamentais por meio da 
criação do Piso Assistencial Básico que tinha dois 

componentes denominados fixo e variável. 
 
                

 
 

 

05– Com relação aos programas assistências no SUS, assi-

nale o que for correto. 
 

01) A atenção domiciliar é considerada um componente 

da rede de atenção às urgências, devendo articu-
lar-se aos demais componentes da rede de atenção 

à saúde. 
 

02) A Estratégia de Saúde da Família pode ser caracte-
rizada como uma estratégia que possibilita a inte-

gração e promove a organização das ações e servi-
ços de saúde em determinado território. 

 

04) Os agentes comunitários de saúde podem estar li-

gados a uma unidade básica de saúde ainda não 
organizada na lógica da saúde da família. 

 

08) Uma característica de um serviço de atenção psi-
cossocial é atuar no sentido de complementar o 

modelo asilar. 
 

                
 
 

 



 
 

06– Com relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS), assi-

nale o que for correto. 
 

01) Uma RAS deve ser organizada por níveis hierárqui-
cos. 

 

02) Em uma RAS, o financiamento deve ser feito por 

captação ou por desfecho de condição de saúde. 
 

04) Os sistemas logísticos utilizados nas RAS são solu-
ções em saúde fortemente ancoradas nas tecnolo-

gias de informação e ligadas ao conceito de inte-
gração vertical. 

 

08) Para que uma RAS funcione de maneira a atender 

as necessidades de saúde da população há que se 
garantir financiamento adequado. Pode-se afirmar 
que o financiamento das RAS é bipartite e alinhado 

com as metas da rede. 
 

                
 

 

 

07– Com relação à Política Nacional de Atenção Hospitalar 

(PNHOSP), assinale o que for correto. 

 
01) Um hospital beneficente é de natureza pública, ins-

tituído e mantido por contribuições e doações pú-
blicas. 

 

02) O leito de curta permanência é o leito hospitalar 

cuja utilização não ultrapasse a média de perma-
nência de três dias. 

 

04) Capacidade hospitalar de operação de acordo com 

o Ministério da Saúde "é o número de leitos efeti-
vamente funcionantes no hospital, respeitada a le-

gislação em vigor". 
 

08) As estatísticas hospitalares medem, em geral, só a 
morbidade da população que foi hospitalizada. 

 
                

 
 

 

08– Pelo Pacto pela Saúde instituído pela Portaria GM 

399/2006, os gestores do SUS pactuaram responsabili-
dades entre as três esferas de gestão, principalmente, 

para dar continuidade ao processo de descentralização e 
municipalização das ações e serviços de saúde. Com re-
lação ao Pacto pela Saúde, assinale o que for correto. 

 
01) O Pacto de Gestão propôs que o financiamento da 

atenção básica é de responsabilidade das três esfe-
ras de governo, sendo os recursos federais aloca-

dos sob a forma de dois componentes: o Piso da 

Atenção Básica Fixo e Variável. 
 

02) Entre as prioridades propostas pelo Pacto pela Vi-

da, está a saúde do homem. 
 

04) Como prioridade no Pacto pela Vida foi estabelecido 
o fortalecimento da atenção básica, tendo como 

objetivo ampliar e qualificar a estratégia de saúde 
da família em comunidades rurais. 

 

08) O fortalecimento da capacidade de resposta às do-

enças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, na hanseníase e na tuberculose, é uma  

prioridade pactuada pelos gestores de saúde. 
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09– Para que se estabeleça políticas públicas visando a me-

lhoria da saúde da população, é necessário o planeja-
mento e avaliação dessas políticas. Com relação ao pla-

nejamento e avaliação em saúde, assinale o que for cor-
reto. 

 
01) O Método Altadir de Planificação Popular (MAPP) se 

fundamenta nos mesmos princípios do Planejamen-

to Estratégico em Saúde (PES) e, pelas suas carac-
terísticas operativas constitui-se no método de 

eleição para o planejamento do nível local. 
 

02) De acordo com Carlos Matus, "situação" expressa a 
condição a partir da qual os indivíduos ou grupos 

interpretam e explicam a realidade. 
 

04) A avaliação normativa consiste em fazer um julga-
mento sobre uma intervenção comparando os re-

cursos empregados, os serviços e bens produzidos 
e os resultados obtidos, com critérios e normas. 

 

08) Para que se possa avaliar uma determinada inter-

venção em saúde, deve ser levado em conta os se-
guintes componentes: objetivos, recursos, servi-

ços, bens ou atividade, efeitos e contexto preciso 
em um dado momento. 

 
                
 

 

 

10– Com relação aos programas e ações executadas pelo 

SUS, assinale o que for correto. 
 

01) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promo-
ção da Saúde foi proposta no ano de 2006 e faz 
parte do Pacto pela Vida. 

 

02) Entende-se por vigilância epidemiológica um con-

junto de ações que proporcionam o conhecimento, 
detecção ou prevenção de qualquer mudança dos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de reco-

mendar e adotar as medidas de prevenção e con-
trole de doenças. 

 

04) De acordo com o Ministério da Saúde, os princípios 

fundamentais da atenção básica da saúde são: in-
tegralidade, qualidade, equidade e participação so-

cial. 
 

08) As equipes de saúde da família devem ser compos-
tas, no mínimo, por um médico da família, um en-

fermeiro, um técnico de enfermagem e 4 agentes 
comunitários de saúde. 

 

1.  
2.  
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11– De acordo com a Portaria no 3.390, de 30 de dezembro 

de 2013, assinale o que for correto. 
 

01) Acessibilidade hospitalar é a condição para utiliza-
ção com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos do hospi-
tal por uma pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida. 

 

02) Acolhimento é a escuta ética e adequada das ne-
cessidades de saúde do usuário no momento de 
procura ao serviço de saúde e na prestação de cui-

dados com a finalidade de atender à demanda com 
resolutividade e responsabilidade. 

 

04) Apoio matricial é o suporte técnico especializado 

que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de  
saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e 

qualificar suas ações, invertendo a lógica da frag-
mentação dos saberes. 

 

08) Auditoria clínica é a análise crítica e sistemática da 

qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, 
incluindo-se os procedimentos usados para o diag-

nóstico e o tratamento, uso dos recursos e os re-
sultados para os usuários. 

 
                
 

 

 

12– Assinale o que for correto. 

 
01) Um protocolo com a finalidade de dar agilidade ao 

atendimento a partir da análise do grau de neces-
sidade do usuário, proporcionando atenção centra-
da no nível de complexidade e não na ordem de 

chegada é definido como classificação de risco. 
 

02) Gerenciamento de leitos é um dispositivo para oti-
mização da utilização dos leitos, aumentando a ro-

tatividade dentro de critérios técnicos, visando di-
minuir o tempo de internação desnecessário e abrir 

novas vagas para demandas represadas. 
 

04) Linha de cuidado são espaços onde se ofertam de-
terminados serviços de saúde, por meio de uma 

produção singular, como uma unidade ambulatorial 
especializada, uma unidade de atenção domiciliar e 

uma unidade de atenção paliativa. 
 

08) A gestão da clínica caracteriza-se por práticas as-
sistenciais e gerenciais desenvolvidas a partir da 

caracterização do perfil dos usuários por meio da 
gestão de leitos, corresponsabilização das equipes 
e avaliação de indicadores assistenciais. 

 
                

 
 

 

13– Sobre as diretrizes da Política Nacional de Atenção Hos-

pitalar – PNHOSP, assinale o que for correto. 
 

01) Modelo de atenção centrado na gestão, de forma 
uniprofissional. 

 

02) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e se-

gurança do paciente. 
 

04) Atenção humanizada em consonância com a Políti-
ca Nacional de Humanização. 

 

08) Garantia de universalidade de acesso, equidade e 

integralidade na atenção hospitalar. 
 

                
 

 

 

 
 

 

14– Sobre os princípios adotados pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), assinale o que for correto. 
 

01) O empoderamento se refere ao processo de inter-
venção que estimula os sujeitos e coletivos a ad-

quirirem o controle das decisões e das escolhas de 
modos de vida adequado às suas condições        
socioeconômico-culturais. 

 

02) A autonomia refere-se à identificação de potencia-
lidades e ao desenvolvimento de capacidades, pos-
sibilitando escolhas conscientes de sujeitos e co-

munidades sobre suas ações e trajetórias. 
 

04) A sustentabilidade diz respeito à necessidade de 
permanência e continuidade de ações e interven-

ções, levando em conta as dimensões política, eco-
nômica, social, cultural e ambiental. 

 

08) Apresentar no Conselho Municipal de Saúde estra-

tégias, programas, planos e projetos de promoção 
da saúde. 

 
                

 
 

 

15– Assinale o que for correto. 

 
01) A vigilância da saúde do trabalhador caracteriza-se 

como um conjunto de atividades destinadas à pro-
moção e proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. 

 

02) A vigilância sanitária centra-se nos fatores não bio-

lógicos do meio ambiente que possam promover 
riscos à saúde humana: água para consumo huma-
no, ar, solo, desastres naturais, substâncias quími-

cas, acidentes com produtos perigosos, fatores físi-
cos e ambiente de trabalho. 

 

04) A vigilância epidemiológica tem como funções, den-

tre outras: coleta e processamento de dados; aná-
lise e interpretação dos dados processados, divul-

gação das informações, investigação epidemiológi-
ca de casos e surtos; análise dos resultados obti-

dos e recomendações e promoção das medidas de 
controle indicadas. 

 

08) A vigilância da situação de saúde desenvolve ações 

de monitoramento contínuo do país/estado/região/ 
município/equipes, por meio de estudos e análises 

que revelem o comportamento dos principais indi-
cadores de saúde, priorizando questões relevantes 
e contribuindo para um planejamento de saúde 

mais abrangente. 
 

                
 

 

 

16– A área de vigilância em saúde abrange as ações de 

vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e 

agravos à saúde, devendo constituir espaço de articula-
ção de conhecimentos e técnicas. Sobre seus compo-

nentes, assinale o que for correto. 
 

01) A vigilância dos gestores. 
 

02) A vigilância dos sistemas de informação. 
 

04) A vigilância da saúde do trabalhador. 
 

08) A vigilância sanitária. 
 

                
 

 

 

 
 

 



 
 

17– Sobre os temas prioritários da Política Nacional de Pro-

moção da Saúde – PNPS, assinale o que for correto. 
 

01) Formação e educação permanente. 
 

02) Promoção do desenvolvimento sustentável. 
 

04) Aprimoramento das ferramentas de gestão. 
 

08) Implantação do sistema de identificação de riscos 
relacionados a desastres naturais. 

 
                

 
 

 

18– O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e 

integradas em alguns componentes. Sobre o assunto, 

assinale o que for correto. 

 
01) Pacto de Combate às Endemias. 
 

02) Pacto em Defesa do SUS. 
 

04) Pacto em Defesa dos Trabalhadores Rurais. 
 

08) Pacto pela Vida. 

 
                

 
 

 

19– O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do 

seu campo de competência, detecta emergências em 
saúde pública e define ações de intervenção, por inter-

médio de: 
 

01) Farmácias Notificadoras, que comunicam eventos 
adversos e queixas técnicas em relação ao consu-

mo de medicamentos. 
 

02) Microssistemas de Cuidado, que são pequenos sis-
temas de trabalho onde o cuidado ao paciente 

acontece. 
 

04) Notivisa, que notifica eventos adversos e queixas 
técnicas relacionados com os produtos sob vigilân-

cia sanitária. 
 

08) Comissão de avaliação regional, caracterizada por 
entidades privadas sem fins lucrativos que recebe-
rem recursos públicos para realização de ações de 

interesse público. 
 

                
 

 

 

20– A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção 

Primária à Saúde é condição obrigatória para construção 

da integralidade na atenção e para o alcance de resulta-
dos. Sobre suas diretrizes, assinale o que for correto. 

 
01) Planejamento e programação integrados das ações 

individuais e coletivas. 
 

02) A regulamentação dos processos de contratualiza-
ção dos hospitais públicos e privados com fins lu-

crativos. 
 

04) Retroalimentação dos dados para as Secretarias 
Estaduais de Saúde. 

 

08) Educação permanente dos profissionais de saúde, 

com abordagem integrada nos eixos da clínica, vi-
gilância, promoção e gestão. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

21– Com relação ao que constitui o Instrumento de Avalia-

ção da Prontidão do Prematuro para Início da Alimenta-
ção Oral, assinale o que for correto. 

 
01) Idade corrigida, estado de organização comporta-

mental, postura oral, reflexos orais, sucção não nu-

tritiva. 
 

02) Idade corrigida, estado de consciência, postura e 
tônus global, postura de lábios e língua, reflexos 

orais, movimentação de língua, canolamento da 
língua, movimentação de mandíbula, força de suc-

ção, sucções por pausa, manutenção do ritmo de 
sucção por pausa, manutenção do estado de alerta 

e sinais de estresse. 
 

04) Função respiratória, reflexo de deglutição, reflexo 
de sucção, estado de consciência, interação mãe-

filho, idade corrigida. 
 

08) Estado de consciência, interação mãe-filho, sucção 
não nutritiva, ganho de peso. 

 
                

 
 

 

22– Sobre a estimulação através da sucção não nutritiva, 

assinale o que for correto. 
 

01) Pode ser realizada na "mama vazia". 
 

02) Auxilia na transição da alimentação gástrica para 
via oral. 

 

04) Pode ser realizada com o dedo enluvado. 
 

08) Pode ser uma alternativa para não provocar a con-

fusão de bicos nos recém-nascidos. 
 

                
 

 

 

23– Assinale o que for correto. Quando o bebê faz uso pro-

longado de sonda gástrica para alimentação: 

 
01) há privação sensorial. 
 

02) ocorre atraso no desenvolvimento sensório-motor 

oral. 
 

04) o aleitamento materno é favorecido. 
 

08) a aceitação e adaptação da alimentação oral no 
seio materno são comprometidas. 

 
                

 
 
 

 

24– Assinale o que for correto acerca dos motivos que justi-

ficam a seguinte afirmação: "O início e a manutenção do 

aleitamento materno em bebês prematuros, quando 
comparado com a população de bebês a termo, é mais 
difícil." 

 
01) Excesso de suporte profissional para amamenta-

ção. 
 

02) Dificuldade na manutenção da produção láctea. 
 

04) Separação prolongada de mãe-bebê. 
 

08) Leite materno considerado fraco para atender to-
das as necessidades do bebê prematuro. 

 
                

 
 

 
 



 
 

25– De acordo com as atualizações sobre os princípios e 

diretrizes para os programas de detecção e intervenção 
auditiva precoces, (Joint Committee on Infant Hearing – 

JCIH – 2007), assinale o que for correto. 
 

01) Recomendam-se protocolos diferentes para berçá-
rio da UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neona-
tal) e para berçário comum. Devem-se avaliar com 

PEATE (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Ence-
fálico) os bebês de UTIN com mais de cinco dias de 

permanência, para que a perda auditiva neural não 
passe despercebida. 

 

02) A definição de perda auditiva não inclui mais a per-

da auditiva neural (ou seja, "neuropatia ou dessin-
cronia auditiva") em crianças que deram entrada 

na UTIN. 
 

04) Para reteste, recomenda-se triagem da orelha que 
tenha falhado na primeira triagem. No caso de 

reinternação de qualquer bebê no primeiro mês de 
vida (de UTIN ou berçário normal), quando houver 

fatores de alto risco para surdez associados reco-
menda-se fazer o reteste antes da alta. 

 

08) Os bebês que não passarem no PEATE-A (PEATE 

automático) na UTIN devem ser encaminhados di-
retamente para um audiologista para reteste e, 
quando indicado, passar por uma avaliação abran-

gente que inclua PEATE. 
 

                
 

 

 

26– Segundo o JCIH (2007), uma avaliação abrangente dos 

recém-nascidos e dos bebês jovens que falharam na  

triagem auditiva neonatal deve ser feita por fonoaudió-
logos experientes em avaliações auditivas pediátricas. A 

confirmação das condições auditivas de um bebê requer 
uma bateria de testes audiológicos para avaliar a inte-

gridade do sistema auditivo em cada orelha, para esti-
mar a sensibilidade da audição em todo espectro de fre-

quência da fala, para determinar o tipo de perda auditi-
va, para estabelecer uma linha de base para monitora-
mentos adicionais, e para fornecer as informações ne-

cessárias a fim de iniciar a adaptação de aparelhos de 
amplificação. Para avaliação de bebês e crianças peque-

nas do nascimento aos 6 meses de idade, identifique o 
que deve ser incluído na bateria de testes audiológicos e 

assinale o que for correto. 
 

01) Histórico da criança e da família, avaliação dos fa-
tores de risco para perda auditiva congênita e um 

relato dos pais sobre as reações do bebê aos sons. 
 

02) Emissões Otoacústicas (EOA) por produto de dis-

torção ou transientes e timpanometria usando son-

da de 1.000 Hz. 
 

04) PEATE aplicando tons transientes por via aérea ou 
óssea, quando for indicado, PEATE para frequên-

cias específicas (para determinar o grau da perda 
auditiva e sua configuração em cada orelha),     
PEATE evocado por cliques (quando há riscos de 

perda auditiva neural). 
 

08) Avaliação auditiva comportamental – seja por re-
forço visual ou audiometria condicionada, incluindo 

audiometria de tons puros para as faixas de fre-
quência em cada orelha, além de medidas de de-

tecção e reconhecimento da fala. 
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27– Com o envelhecimento, diversas alterações ocorrem 

interferindo na realização das funções do sistema esto-
matognático. Nas funções orofaciais podem ocorrer: 

 
01) aumento da salivação e alterações no paladar. 
 

02) dificuldades de deglutição. 
 

04) perda da dimensão vertical facial. 
 

08) diminuição da capacidade mastigatória. 

 
                

 
 

 

28– Segundo o Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva 

(COMUSA), identifique os indicadores de qualidade que 

são recomendados para a implantação e avaliação das 

ações para a atenção integral à saúde auditiva na infân-
cia e assinale o que for correto. 

 
01) Índice entre 2% e 4% de neonatos encaminhados 

para diagnóstico e comparecimento ao diagnóstico 
de pelo menos 90% dos neonatos encaminhados, 
com conclusão do diagnóstico até os três meses de 

vida. 
 

02) Cobertura da Triagem Auditiva Neonatal (TAN) em 
pelo menos 75% dos recém-nascidos vivos com a 

meta de alcançar 80%. 
 

04) Início de terapia fonoaudiológica em 95% dos lac-
tentes confirmados com perdas auditivas bilaterais 

permanentes, assim que concluído o diagnóstico e 
adaptação de aparelho de amplificação sonora indi-

vidual/AASI em 95% dos lactentes confirmados 
com perdas auditivas bilaterais ou unilaterais per-

manentes no prazo de um mês após o diagnóstico. 
 

08) Realizar a Triagem Auditiva Neonatal até o terceiro 
mês de vida dos neonatos, ou até o sexto mês de 

vida dos lactentes (idade corrigida), considerando 
os prematuros e aqueles com longos períodos de 

internação. 
 
                

 
 

 

29– Segundo o Comitê de Motricidade Orofacial Infância e 

Adolescência e a Sociedade Brasileira de Fonoaudiolo-
gia, o único protocolo totalmente validado para avalia-

ção do frênulo lingual, segundo as normas internacio-
nais, é o Protocolo de Avaliação do Frênulo Lingual em 

Bebês – "Teste da Linguinha" (Martinelli, 2016). Sobre 
esse Protocolo, assinale o que for correto. 

 

01) É composto por história clínica, exame clínico (ava-

liação anatomofuncional e avaliação da sucção não 
nutritiva e nutritiva). 

 

02) Utiliza registros fotográficos e audiovisuais para 

análise posterior. 
 

04) Favorece condutas assertivas evitando o desmame 
precoce e/ou baixo ganho de peso. 

 

08) Pode fazer a indicação de cirurgia somente com a 

avaliação anatomofuncional. 
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30– Em relação aos quadros de disfagia, assinale o que for 

correto. 
 

01) É um sintoma que pode acometer qualquer parte 
do trato digestivo, desde a boca até o estômago. 

 

02) A terapia pode incluir exercícios miofuncionais oro-

faciais e de elevação laríngea, manobras de reabili-
tação e estimulação térmica. 

 

04) A compreensão do paciente e sua participação no 

programa de terapia não é fator primordial para 
evolução do quadro. 

 

08) Condições respiratórias deficitárias não interferem 

na reabilitação. 
 
                

 
 

 

31– Sobre a Terapia de Motricidade Orofacial, assinale o que 

for correto. 

 
01) O paciente não precisa ser esclarecido em relação 

à musculatura e suas atribuições funcionais. 
 

02) A base principal é o diagnóstico preciso. 
 

04) Na elaboração do plano terapêutico, o desejo do 
paciente e sua motivação em mudar o padrão alte-
rado não precisam ser considerados. 

 

08) O objetivo central é a obtenção organizada das 
funções estomatognáticas, independente das cau-
sas que levaram às alterações. 

 
                

 
 

 

32– Existem três tipos de exercícios que podem ser utiliza-

dos na Terapia de Motricidade Orofacial: (1) aqueles 
que têm por objetivo melhorar a mobilidade do múscu-

lo; (2) aqueles que têm por objetivo aumentar a força 
do músculo, e (3) aqueles que têm por objetivo aumen-

tar a força e a mobilidade do músculo. São eles, respec-
tivamente: 

 
01) Isométricos, isocinéticos e isotônicos. 
 

02) Isotônicos, isométricos e de contra resistência. 
 

04) Isotônicos, isométricos e isocinéticos. 
 

08) Isocinéticos, isotônicos e isométricos. 

 
                

 
 

 

33– Em relação à respiração oral, assinale o que for correto. 

 
01) Pode ser causada por impedimento mecânico (cau-

sas obstrutivas). 
 

02) Não tem relação com o aparecimento de deformi-
dades da face. 

 

04) Pode gerar o aparecimento de distúrbios na fala. 
 

08) Pode ser causada por hábitos orais prolongados. 

 
                

 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 
 

 
 

 
 

 
 

34– Assinale o que for correto. O vedamento da cavidade 

oral ocorre quando há: 
 

01) vedamento labial. 
 

02) vedamento da ponta da língua na papila. 
 

04) vedamento do dorso da língua contra o palato. 
 

08) exclusivamente o vedamento labial. 
 

                
 

 

 

35– Sobre deglutição atípica, assinale o que for correto. 

 

01) É uma alteração da deglutição decorrente de algum 

outro problema existente, como má oclusão e/ou 

respiração oral. 
 

02) É uma alteração de forma provocada por alterações 
dento-oclusais. 

 

04) Ocorre movimentação inadequada da língua e/ou 

de outras estruturas que participam do ato de de-
glutir, durante a fase oral da deglutição, sem que 

haja nenhuma alteração, de forma, na cavidade 
oral. 

 

08) Pode ser caracterizada por interposição lingual, 

contração de musculatura periorbicular, não con-
tração de masseter, contração de mentual, inter-

posição de lábio inferior, movimento de cabeça e 
ruído. 

 

                
 

 

 

36– A deglutição no idoso pode sofrer efeitos primários, 

secundários e terciários. São eles, respectivamente: 

 
01) decorrentes do próprio processo de envelhecimen-

to, oriundos de enfermidades do idoso e alterações 
relacionadas aos fatores ambiental, social e psico-

lógico. 
 

02) decorrentes do próprio envelhecimento, enfermi-
dades e agentes farmacológicos usados para tra-

tamento das mesmas e afastamento do convívio 
social. 

 

04) resultado de medicamentos usados para tratar vá-

rias condições médicas, enfraquecimento dos refle-
xos e diminuição da força mastigatória. 

 

08) diminuição da força mastigatória, enfraquecimento 

dos reflexos e resultado de medicamentos usados 
para tratar várias condições médicas. 

 
                
 

 

 

37– Sobre afasia, assinale o que for correto. 

 
01) É um distúrbio adquirido da linguagem, causado 

por lesão ou disfunção encefálica. 
 

02) É uma das alterações neurológicas mais comuns 
após lesão focal adquirida no sistema nervoso cen-
tral. 

 

04) Está associado a outras alterações cognitivas, in-
terferindo na capacidade de processamento e/ou 
produções linguísticas. 

 

08) O comprometimento causado varia de acordo com 

o local e a extensão da lesão. 
 

                
 

 

 

 



 
 

38– Assinale o que for correto. No caso de uma lesão cere-

brovascular esquerda, o paciente pode apresentar: 
 

01) dificuldade no processamento de aspectos estrutu-
rais e formais da linguagem. 

 

02) problemas de pragmática e prosódia. 
 

04) problemas articulatórios, agramatismos, anomias, 

dificuldades compreensivas, discalculia, apraxias, 
prejuízos sintáticos e/ou lexicais. 

 

08) prejuízos comunicacionais significantes. 

 
                

 
 

 

39– Segundo o material "Saúde da Pessoa Idosa: Fonoau-

diologia Geriátrica", (Sistema Universidade Aberta do 
SUS – UNA-SUS – Ministério da Saúde, 2010), sobre a 

audição do idoso, assinale o que for correto. 
 

01) Piora com a idade. 
 

02) Quando em declínio, acarreta prejuízos no cotidia-
no familiar e social. 

 

04) Passa por transformações em cada parte do siste-

ma auditivo. 
 

08) Perde progressivamente a capacidade de diferenci-
ar os sons de baixa frequência. 

 
                
 

 

 

40– Sobre as características da presbifonia, assinale o que 

for correto. 
 

01) Deterioração da qualidade vocal. 
 

02) Redução da frequência fundamental na voz dos 
homens e aumento nas mulheres. 

 

04) Aumento da capacidade respiratória vital e do tem-

po máximo de fonação. 
 

08) Instabilidade vocal. 
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