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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPEIOR – 08 – FONOAUDIÓLOGO(A); 09 – FONOAUDIÓLOGO(A) ESCOLAR   

Página 2 

C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPEIOR – 08 – FONOAUDIÓLOGO(A); 09 – FONOAUDIÓLOGO(A) ESCOLAR   

Página 3 

09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- O limite audível para o ouvido humano quanto à 

intensidade do som é de: 

 

A. 10 a 220 dB, obtidos de intensidades sonoras de 10 
-10

 

W/m
2
 e 1 W/m

2
, respectivamente. 

B. 10 a 280 dB, obtidos de intensidades sonoras de 10 
-5

 

W/m
2
 e 1 W/m

2
, respectivamente. 

C. 0 a 120 dB, obtidos de intensidades sonoras de 10 
-12

 

W/m
2
 e 1 W/m

2
, respectivamente. 

D. 5 a 80 dB, obtidos de intensidades sonoras de 10 
-10

 W/m
2
 

e 1 W/m
2
, respectivamente. 

E. 0 a 230 dB, obtidos de intensidades sonoras de 10 
-10

 

W/m
2
 e 1 W/m

2
, respectivamente. 

 

17- São fenômenos fisiológicos para a prevenção do refluxo 

antiaboral, EXCETO: 

 

A. Selamento anterior da boca. 

B. Adução das pregas vogais. 

C. Aposição linguopalatina. 

D. Aposição da língua contra parede faríngea. 

E. Esfíncter gastroesofágico. 

 

18- São músculos participantes da fase faríngea da deglutição, 

EXCETO: 

 

A. Complexo diretor tíreo-hióideo 

B. Palatinos 

C. Genioglosso 

D. Esfíncter hipofaríngeo 

E. Laríngeos 

 

19- Na classificação do IPRF, o paciente que apresenta 

ligeira/discreta dificuldade de compreensão da fala, classifica-

se com IPRF de: 

 

A. 100% a 92% 

B. 88% a 80% 

C. 76% a 60% 

D. 56% a 52% 

E. Abaixo de 50% 

 

20- No desenvolvimento de linguagem em crianças, são 

característicos de 3 a 4 anos, EXCETO: 

 

A. Responder a perguntas ―quem‖, ―onde‖, e ―o que‖. 

B. Conhecer as cores (vermelho, azul, amarelo, verde) e 

formas geométricas (círculo, quadrado, triângulo). 

C. Ter noção temporal. Ex.: amanhã, ontem, hoje, antes, 

depois, dias da semana, manhã, tarde. 

D. Brincar com as crianças e esperar sua vez no jogo. 

E. Inicio do uso de discurso direto e indireto. 

 

 

 

 

 

 

21- São características da alteração no desenvolvimento da 

linguagem escrita, EXCETO: 

 

A. Pode estar relacionado à alteração no desenvolvimento 

da linguagem ou ao transtorno fonológico. 

B. Pode representar atraso no desenvolvimento ou 

distúrbio. 

C. Caracterizam-se por vocabulário pobre, dificuldade de 

compreensão, alterações gramaticais, fala ininteligível, 

dificuldade com conceitos abstratos e figurativos. 

D. Alteração neurofisiológica. 

E. Observam-se falha no processamento fonológico 

(memória operacional, consciência fonológica e acesso 

rápido às representações no léxico. 

 

22- São fatores de risco para a surdez do bebê - 0 a 28 dias, 

EXCETO: 

 

A. Hiperbilirubinemia. 

B. Medicação Ototóxicas. 

C. Meningite Bacteriana. 

D. Peso Inferior a 2.000gr. ao nascer. 

E. Nota APGAR menos do que 4 no primeiro minuto de 

nascido e menor do que 6 no quinto minuto. 

 

23- Na audiologia ocupacional, são características do exame 

audiométrico de referência o repouso auditivo mínimo de: 

 

A. 08 horas. 

B. 14 horas. 

C. 18 horas. 

D. 24 horas. 

E. 48 horas. 

 

24- Segundo a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência é considerada pessoa portadora de 

deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 

nas freqüências de: 

 

A. 800HZ, 1.000HZ, 3.000Hz e 5.000Hz 

B. 100HZ, 500HZ, 1.000Hz e 2.000Hz 

C. 50HZ, 100HZ, 1.000Hz e 2.000Hz 

D. 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz 

E. 1.000HZ, 2.000Hz, 3.000Hz e 5.000HZ 

 

25- Colocar o diapasão na mastóide do paciente e promover 

aumento da pressão no conduto auditivo externo e, portanto, 

também na membrana timpânica. Esse aumento de pressão é 

feito através de uma pêra de borracha que oclui o CAE. Nas 

perdas condutivas não há alteração na audição com essa 

manobra. Nas perdas neurossensoriais ou em indivíduo sem 

queixa, a audição piora com o aumento de pressão no conduto 

auditivo externo. 

Esta é descrição de: 

 

A. Teste de Bonnier 

B. Teste de Gellé 

C. Teste de Rinne 

D. Teste de Bing 

E. Teste de Weber 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPEIOR – 08 – FONOAUDIÓLOGO(A); 09 – FONOAUDIÓLOGO(A) ESCOLAR   

Página 5 

26- A Audiometria Tonal Limiar por Via Óssea é realizada 

sempre que os limiares por via aérea forem maiores do que: 

 

A. 15 dB NA (adultos) ou 5 dB NA (crianças). 

B. 20 dB NA (adultos) ou 10 dB NA (crianças). 

C. 10 dB NA (adultos) ou 5 dB NA (crianças). 

D. 25 dB NA (adultos) ou 15 dB NA (crianças). 

E. 35 dB NA (adultos) ou 25 dB NA (crianças). 

 

27- Esta é uma curva 

comum em: 

 

A. Perda auditiva induzida por ruído, trauma acústico. 

B. Labirintopatias metabólicas. 

C. Processos Vasculares e/ou Degenerativos (Presbiacusia). 

D. Estriovasculopatia e Estriopresbiacusia. 

E. Fases Iniciais da Doença de Meniére. 

 

28- Uma perdas auditivas de 56 a 70 dB é classificada como: 

 

A. Perda leve 

B. Perda moderada 

C. Perda moderada severa 

D. Perda severa 

E. Perda profunda 

 

29- É utilizado no Limiar de Reconhecimento da Fala ou 

Speech Reception Threshold (SRT) em crianças de 3 a 5 anos: 

 

I. Repetir as palavras (geralmente trissílabas). 

II. Executar ordens simples. 

III. Instruídas para apontar para Várias partes do corpo, 

como "Cadê a mão?", ―Cadê o pé?‖ ou atender ordens 

simples como: ―Dar tchau‖, ―Dar beijo‖. 

IV. Crianças com problemas de fala (trocas, omissões, 

distorções fonêmicas) apontam para o quadro que 

contem as figuras das palavras apresentadas. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas III. 

B. I, II. 

C. I, II, IV. 

D. III e IV. 

E. I, II, III e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

30- São características da análise do Reflexo de Orientação 

Condicionada (COR) pela Técnica de Suzuki e Ogiba, 

EXCETO: 

 

A. Realizada numa sala acústica em campo livre. 

B. O objetivo do teste é que a criança faça a associação de 

um estimulo sonoro com um estímulo visual. 

C. Os estímulos sonoros e visuais são apresentados 

simultaneamente para que a criança possa fazer 

associação. 

D. Após associação estímulo sonoro-visual, obtém-se os 

limiares auditivos. 

E. Realiza-se nas freqüências 500, 700, 1.000 e 2.000 Hz. 

 

31- KOUFMAN & BLALOCK (1982) apresentaram uma 

classificação enfatizando o mecanismo subjacente e a 

apresentação clínica das disfonias funcionais. Assim, são 

características do Tipo 1 – Afonia/ Disfonia Histérica, 

EXCETO: 

 

A. Início: rouquidão persistente (por meses ou anos), 

geralmente seguindo um episódio agudo de laringite. 

B. Laringoscopia indireta: normal. 

C. Freqüentemente associado com discreto evento 

precipitante. 

D. Sintomas associados: nenhum. 

E. Qualidade vocal: afonia ou sussurro, pitch restrito (se 

alguma voz presente), a disfunção estável (não 

intermitente ou flutuante). 

 

32- Para Azevedo (1997), a avaliação audiológica durante o 

primeiro ano de vida deve ser destinada a uma população 

formada por, EXCETO: 

 

A. Crianças que apresentem fatores de risco para deficiência 

auditiva periférica e/ou central em sua história pregressa 

segundo os critérios do Joint Committee on Infant 

Hearing em 1994. 

B. Crianças que permaneceram em unidades de terapia 

intensiva neonatal por mais de cinco dias; 

C. Crianças que falharam em triagens auditivas neonatais. 

D. Crianças que passaram na triagem auditiva neonatal, mas 

possuem risco de apresentarem perda auditiva 

progressiva (história familiar, infecções congênitas 

neurofibromatose qualquer tipo e distúrbios 

neurodegenerativos). 

E. Crianças que passaram na triagem auditiva neonatal, mas 

possuem risco de apresentarem perda auditiva transitória 

(otites persistentes ou recorrentes, deformidades 

anatômicas e outros distúrbios que afetam a função da 

tuba auditiva).  

 

33- Referente ao desenvolvimento normal do comportamento é 

INCORRETO afirmar:  

 

A. De 4 a 7 meses: O bebê vira a cabeça diretamente em 

plano lateral com um estímulo sonoro de 40 a 50 dBNPS. 

B. De 7 a 9 meses: Localiza a fonte sonora diretamente para 

os lados e indiretamente para baixo de 30 a 40 dBNPS. 

C. De 9 a 13 meses: Localiza lateral e abaixo diretamente 

um som de 25 a 30 dBNPS. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPEIOR – 08 – FONOAUDIÓLOGO(A); 09 – FONOAUDIÓLOGO(A) ESCOLAR   

Página 6 

D. De 13 a 16 meses: Localiza diretamente estímulos 

sonoros de 25 a 30 dBNPS para o lado e para baixo e 

indiretamente para cima. 

E. De 16 a 21 meses: Localiza diretamente em todos os 

ângulos uma fonte sonora de 25 a 30 dBNPS. 

 

 

34- Na ficha audiológica deve constar, EXCETO: 

 

A. Local de realização do exame com endereço e telefone; 

Dados pessoais do examinado: nome completo, data de 

nascimento, sexo e número do documento de 

identificação. 

B. Data da realização do exame e da próxima consulta; 

C. Modelo, marca e data de calibração dos equipamentos. 

D. Achados da inspeção do meato acústico externo. 

E. Identificação, assinatura e carimbo do profissional 

responsável pelo exame. 

 

35- Para o resultado da timpanometria, sugere-se a 

Classificação de Jerger (1970). A curva do Tipo Ad é 

característica de: 

 

A. Mobilidade normal do sistema tímpano-ossicular. 

B. Hiper-mobilidade do sistema tímpano-ossicular. 

C. Baixa-mobilidade do sistema tímpano-ossicular. 

D. Ausência de mobilidade do sistema tímpano-ossicular. 

E. Pressão de ar da orelha média desviada para pressão 

negativa. 

 

36- De acordo com a Portaria SAS nº 587 de 07/10/2004; O 

Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na Média Complexidade 

deverá contar com estrutura física, equipamentos, recursos 

humanos especializados e estar devidamente credenciado no 

SUS para executar as seguintes ações, EXCETO: 

 

A. Promover a saúde auditiva e a prevenção de problemas 

auditivos, junto à comunidade, em ações articuladas com 

as equipes da atenção básica que deverão ser 

coordenadas pelo gestor local; 

B. Garantir a reabilitação mediante o tratamento clínico em 

otorrinolaringologia; seleção, adaptação e fornecimento 

de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e 

terapia fonoaudiológica para adultos e crianças maiores 

que três anos de idade; 

C. Garantir avaliação e terapia psicológica, atendimento em 

serviço social, orientações à família e à escola; 

D. Encaminhar para os Serviços de Atenção à Saúde 

Auditiva na Alta Complexidade, para diagnóstico, as 

crianças até três anos de idade, pacientes com afecções 

associadas e perda auditiva unilateral e aqueles que 

apresentarem dificuldade na realização da avaliação 

audiológica; 

E. O número de consultas a ser oferecido para pacientes 

externos referenciados será de no mínimo 285 por mês, 

de acordo com as necessidades definidas pelo gestor 

municipal ou estadual; 

 

 

 

37- A hipoacusia expressa uma diminuição na sensitividade da 

audição. Para DAVIS a hipoacusia se inicia quando a perda de 

audição é maior que: 

 

A. 17 dB NA na média das freqüências da fala e vai até 62 

dB NA. 

B. 27 dB NA na média das freqüências da fala e vai até 92 

dB NA. 

C. 12 dB NA na média das freqüências da fala e vai até 42 

dB NA. 

D. 37 dB NA na média das freqüências da fala e vai até 102 

dB NA. 

E. 27 dB NA na média das freqüências da fala e vai até 102 

dB NA. 

 

38- Representa a associação de uma doença óssea sistêmica 

com fragilidade dos ossos, fraturas múltiplas (osteopsatirose, 

osteogênese imperfecta) de característica familiar, esclera azul 

e surdez condutiva progressiva. O diagnóstico não é difícil 

quando nos lembramos da síndrome. O tratamento pode ser 

cirúrgico (estapedectomia), mas não encontramos explicações 

para os resultados pós-operatórios insatisfatórios. Outra opção é 

o emprego de aparelhos auditivos. 

 

Esta é a descrição da: 

 

A. Síndrome de Angelman.  

B. Síndrome de Van Der Hoeve. 

C. Síndrome Cri du Chat. 

D. Síndrome de Kabuki. 

E. Síndrome de Crouzon. 

 

39- No Programa Saúde da Família, o fonoaudiólogo deve, 

EXCETO: 

 

A. Valorizar os princípios de acolhimento, vínculo e 

responsabilização pela clientela, junto à equipe. 

B. Buscar soluções para os problemas encontrados, 

inclusive com o estabelecimento de prioridades 

pactuadas com a comunidade e com as equipes de saúde, 

potencializando a resolutividade das ações. 

C. Assegurar o acesso progressivo da maioria das famílias 

beneficiadas com o PSF às ações de promoção, proteção 

da saúde, bem como tratamento e reabilitação dos 

agravos da comunicação humana. 

D. Garantir a referência e contra-referência regional para os 

casos que exigem maior complexidade. 

E. Estimular e possibilitar o desenvolvimento de 

instrumentos que avaliem os padrões de qualidade e o 

impacto das ações desenvolvidas, em consonância com 

as diretrizes do PSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://angelman.org.br/fonoaudiologia/
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40- Sobre o padrão braquifacial é INCORRETO afirmar: 

 

A. A altura facial inferior reduzida, representada pela 

diminuição do terço inferior da face, caracteriza o padrão 

braquifacial. A predominância dos vetores de 

crescimento no sentido mais anterior sugere um 

crescimento horizontal. 

B. O padrão de crescimento condilar para cima e para 

frente, verificado por Rickets, em referência de Bianchini 

(1998), faz com que a rotação mandibular seja no sentido 

anti-horário, determinando ângulo mandibular (gonício) 

fechado. 

C. Em relação aos arcos e elementos dentários, é verificado, 

no padrão braquifacial, arco dentário estrito, estando os 

ápices dos arcos dentários superiores próximos ao plano 

palatino, enquanto os ápices dos arcos dentários 

inferiores aproximam-se do plano mandibular, 

caracterizando a mordida profunda. 

D. O modo pelo qual o osso mandibular se adapta dentro 

desse complexo facial, determina uma disposição 

muscular mais concentrada, estando os músculos 

masseter e temporal também diminuídos verticalmente e 

mais largos no plano horizontal, o que permite uma 

resistência tal que estabelece uma musculatura facial 

bastante potente. 

E. Numa análise externa é verificado o pronunciamento do 

osso zigomático, revelando uma face mais alargada e, 

consequentemente, um espaço nasofaríngeo mais amplo, 

que contribui para a respiração nasal, favorecendo a 

funcionalidade de todo sistema. 

 


