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POLÍTICAS PÚBLICAS – GERAL
Questão 1 - O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a 

Lei nº 8.080/1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, dentre outras providências. 
Considerando esse decreto, avalie as afirmativas 
abaixo: 

I. Ações e serviços de atenção primária, urgência e 
emergência e atenção ambulatorial especializada 
são alguns dos elementos mínimos para a Região 
de Saúde ser instituída. 

II. Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 
Interestaduais, compostas por municípios 
limítrofes, por ato conjunto dos respectivos 
estados em articulação com os municípios. 

III. Uma Região de Saúde é definida com espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamentos 
de municípios, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde. 

IV. Serviços Especiais de Acesso Aberto são definidos 
como serviços de saúde específicos para o 
atendimento da pessoa que necessita de 
atendimento especial e que podem servir de Portas 
de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas 
Redes de Atenção à Saúde. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e IV, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I, II, III e IV. 
d) II e IV, apenas. 
e) I, III e IV, apenas. 

Questão 2 - Analise as seguintes afirmativas em 

relação ao planejamento da saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS): 

I. O processo de planejamento da saúde será 
descendente e integrado, do nível federal até o 
local, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, 
compatibilizando-se as necessidades das políticas 
de saúde com a disponibilidade de recursos 
financeiros. 

II. No planejamento, devem ser considerados os 
serviços e as ações prestados pela iniciativa 
privada, de forma complementar ou não ao SUS, os 
quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, 
estadual e nacional. 

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação 
das necessidades de saúde e orientará o 
planejamento integrado dos entes federativos, 
contribuindo para o estabelecimento de metas de 
saúde. 

IV. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira regionalizada, a 
partir das necessidades dos municípios, 
considerando o estabelecimento de metas de 
saúde. 

V. Compete à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
pactuar as etapas do processo e os prazos do 
planejamento municipal, em consonância com os 
planejamentos estadual e nacional. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a. I, II, III e V. 
b. II, III e IV. 
c. I, IV e V. 
d. I, II e V. 
e. II, III, IV e V. 



UPF – Residência multiprofissional em saúde e área profissional de saúde - 2023 

Fonoaudiologia - p. 2 

Questão 3 - Em relação à aplicação de recursos e 

financiamentos da saúde, a Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012, dentre outras providências, 
dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pela União, pelos estados, pelo Distrito 
Federal e pelos municípios em ações e serviços públicos 
de saúde, além de estabelecer os critérios de rateio dos 
recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas três esferas de governo. Considerando a 
referida lei, é correto afirmar que: 

a) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde, no mínimo, 12% do produto da 
arrecadação direta dos impostos que não possam 
ser segregados em base estadual e em base 
municipal. 

b) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde, o montante correspondente ao 
valor empenhado no exercício financeiro anterior, 
acrescido, no mínimo, do percentual 
correspondente à variação nominal do Produto 
Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da 
lei orçamentária anual. 

c) O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações 
e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% do 
produto da arrecadação direta dos impostos que 
não possam ser segregados em base estadual e em 
base municipal. 

d) Os estados e o Distrito Federal aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de 
saúde, no mínimo, 10% da arrecadação dos 
impostos, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos municípios. 

e) Os municípios e o Distrito Federal aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de 
saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos 
impostos. 

Questão 4 - A Lei Complementar nº 141, de 13 de 

janeiro de 2012, dentre outras providências, institui 
normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 
distrital e municipal. Considerando as afirmativas a 
seguir: 

I. As transferências dos estados para os municípios, 
destinadas a financiar ações e serviços públicos de 
saúde, serão realizadas diretamente aos Fundos 
Municipais de Saúde, de forma regular e 
automática. 

II. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, 
destinados a despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, de custeio e capital, a serem 
executados pelos estados, pelo Distrito Federal ou 
pelos municípios, serão transferidos diretamente 
aos respectivos fundos de saúde, de forma regular 
e automática, dispensada a celebração de 
convênio ou outros instrumentos jurídicos. 

III. Os planos e as metas regionais resultantes das 
pactuações intermunicipais constituirão a base 
para os planos e as metas estaduais, que 
promoverão a equidade inter-regional.  

IV. Os planos e as metas estaduais constituirão a base 
para o plano e as metas nacionais, que promoverão 
a equidade interestadual.  

V. Os Conselhos de Saúde têm competência para 
deliberar sobre as diretrizes para o 
estabelecimento de prioridades. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II, III, IV e V. 
b) III e V, apenas. 
c) I e IV, apenas. 
d) II, IV e V, apenas. 
e) I, II, III e V, apenas. 
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Questão 5 - Quanto à organização e ao funciona-

mento do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos serviços 
correspondentes, analise as afirmativas abaixo: 

I. O atendimento e a internação domiciliares só 
poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa concordância do paciente e de sua 
família. 

II. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS 
de novos medicamentos, produtos e 
procedimentos são atribuições dos estados e dos 
municípios, considerando as particularidades 
locais. 

III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems) são entidades 
representativas dos entes estaduais e municipais 
para tratar de matérias referentes à saúde. 

IV. Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial 
à população de uma determinada área, o SUS 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada. 

Está correto o que se afirma em: 

a) II e III, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) I, II, III e IV. 
d) I, III e IV, apenas. 
e) I, II e IV, apenas. 

 

Questão 6 - A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro 

de 2019, institui o Programa Previne Brasil, 
estabelecendo o modelo de financiamento de custeio 
da Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Destarte, o 
financiamento de custeio da APS será constituído por 
capitação ponderada, pagamento por desempenho e 
incentivo para ações estratégicas. Avalie as afirmativas 
que tratam do tema a seguir:  

I. O incentivo para ações estratégicas contemplará o 
custeio de ações e de programas como, por 
exemplo, Programa Saúde na Escola (PSE), 
Programa Saúde na Hora, incentivo aos municípios 
com residência médica e multiprofissional, Equipe 
de Saúde Bucal (eSB), dentre outros programas e 
estratégias. 

II. Nos casos de irregularidade em que haja 
verificação de ocorrência de fraude ou informação 
irregular de cumprimento de metas e indicadores, 
haverá suspensão de 100% da transferência de 
pagamento por desempenho por equipe. 

III. O cálculo para a definição dos incentivos 
financeiros da capitação ponderada considera a 
população cadastrada na equipe de Saúde da 
Família (eSF) e na equipe de Atenção Primária 
(eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a 
Atenção Básica (SISAB).  

IV. O critério de vulnerabilidade socioeconômica 
contempla pessoas cadastradas beneficiárias do 
Programa Bolsa Família (PBF) ou correspondente; 
do Benefício de Prestação Continuada (BPC); ou de 
benefício previdenciário no valor de até um salário 
mínimo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) II e IV. 
b) I, III e IV. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
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Questão 7 - A Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), aprovada a partir da publicação da Portaria nº 
2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece as dire-
trizes para a organização do componente Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as 
seguintes afirmativas e assinale V para as verdadeiras 
ou F para as falsas: 

(    ) Unidade Básica de Saúde, Unidade Básica de Saúde 
Fluvial e Unidade Odontológica Móvel são 
considerados tipos de unidades e equipamentos de 
saúde. 

(    ) Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde 
tenham seu funcionamento com carga horária 
mínima de 30 horas/semanais, no mínimo 5 dias da 
semana e nos 12 meses do ano. 

(   ) A ambiência de uma Unidade Básica de Saúde 
refere-se ao fluxo de atendimento do usuário e à 
sua relação com o funcionamento e a organização 
administrativa e assistencial da equipe de saúde. 

(   ) As Unidades Básicas de Saúde deverão assegurar o 
acolhimento e a escuta ativa e qualificada das 
pessoas, mesmo que não sejam da área de 
abrangência da unidade, com classificação de risco 
e encaminhamento de acordo com as necessidades 
apresentadas. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

a) F – V – V – F. 
b) V – F – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – F. 
e) V – F – V – V. 

 

Questão 8 - A implantação da estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) nas Unidades Básicas de 
Saúde está prevista como uma possibilidade para a 
reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à 
implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família 
ou como uma forma de agregar os agentes 
comunitários a outras maneiras de organização da 
Atenção Básica. São itens necessários à implantação 
dessa estratégia: 

I. O número de ACS por equipe deverá ser definido 
de acordo com base populacional (critérios demo-
gráficos, epidemiológicos e socioeconômicos). 

II. Cumprimento da carga horária integral de 40 horas 
semanais por toda a equipe de agentes 
comunitários, por cada membro da equipe; 
composta por ACS e enfermeiro supervisor. 

III. Cada ACS deve realizar as ações previstas nas 
regulamentações vigentes e ter uma microárea sob 
sua responsabilidade, cuja população não 
ultrapasse 3.500 pessoas. 

IV. A atividade do ACS deve se dar pela lógica do 
planejamento do processo de trabalho a partir das 
necessidades do território, com priorização para 
população com maior grau de vulnerabilidade e de 
risco epidemiológico. 

V. A atuação em ações básicas de saúde deve visar à 
integralidade do cuidado no território e cadastrar, 
preencher e informar os dados através do Sistema 
de Informação em Saúde para a Atenção Básica 
vigente. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II, IV e V, apenas. 
b) II, III e V, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) II, IV e V, apenas. 
e) I, II, III, IV e V. 
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Questão 9 - A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro 

de 2010, trata das diretrizes para a organização e estru-
turação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) como 
estratégia para superar a fragmentação da atenção e da 
gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o 
funcionamento político-institucional do Sistema Único 
de Saúde (SUS), com vistas a assegurar ao usuário o 
conjunto de ações e serviços que necessita com 
efetividade e eficiência. Dessa forma, são estratégias 
para a implementação da RAS apontadas na referida 
portaria: 

I. Propor novas formas de financiamento para a 
Atenção Primária à Saúde (APS) dos municípios, 
desde que cumpram os seguintes atributos: 
primeiro contato; longitudinalidade; integralidade; 
coordenação; centralidade na família; abordagem 
familiar e orientação comunitária. 

II. Integrar a promoção e a vigilância em saúde na APS 
(território único, articulação dos sistemas de 
informação, agentes de vigilância em saúde). 

III. Ampliar o Pró-Saúde/Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) para todas as 
instituições de ensino superior, visando à mudança 
curricular e à formação de profissionais com perfil 
voltado às necessidades de saúde da população. 

IV. Estimular o estabelecimento de instrumentos 
contratuais entre a gestão e os profissionais de 
saúde que contemplem a definição de metas e a 
avaliação de resultados, objetivando a revisão 
anual da Tabela de Procedimentos do SUS. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) II e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I e IV. 

 

Questão 10 - A Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS) traz em sua base o conceito ampliado de 
saúde e objetiva promover a equidade e melhorar as 
condições e os modos de viver, ampliando a 
potencialidade da saúde individual e coletiva e 
reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes 
dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 
culturais e ambientais. Existem competências comuns e 
específicas para cada esfera de gestão do Sistema de 
Saúde. Em relação às competências municipais, assinale 
V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas: 

(    ) Pactuar, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 
os temas prioritários e o financiamento da PNPS. 

(    ) Pactuar, nas Comissões Intergestores Bipartite 
(CIB), nas Regionais (CIR) e no Colegiado de Gestão 
do Distrito Federal (CGSES/DF), as estratégias, as 
diretrizes, as metas, os temas prioritários e o 
financiamento das ações de implantação e de 
implementação da PNPS. 

(    ) Apresentar, no Conselho Municipal de Saúde, 
estratégias, programas, planos e projetos de 
promoção da saúde. 

(    ) Destinar recursos orçamentários e financeiros para 
a realização das ações de promoção da saúde. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

a) V – V – V – F. 
b) F – V – V – F. 
c) F – V – V – V. 
d) V – F – F – F. 
e) V – F – V – V. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS – FONOAUDIOLOGIA
Questão 11 - A fonoaudióloga responsável por um 

serviço terciário composto de avaliação auditiva e 
seleção e indicação de Aparelhos de Amplificação Sonora 
Individual atendeu dois pacientes com demandas 
diferentes. O paciente A necessitava de adaptação de 
aparelho de amplificação sonora individual e o paciente 
B necessitava de Implante Coclear. Ambos os 
procedimentos foram encaminhados, entretanto, o 
paciente B necessitará de um maior número de 
procedimentos mais complexos, como avaliação médica, 
cirurgia, internação, entre outros. As condições de saúde 
dos pacientes são evidentemente diferentes e, por isso, 
eles necessitam de recursos igualmente diferentes.    

No centro da discussão sobre saúde e seus cuidados 
fundamentais, a importância das ações em promoção 
de saúde é ampliada com base em um amplo processo 
de análise nas Conferências Nacionais e Internacionais 
em saúde. Entre os principais recursos para alcançar a 
saúde, está a busca da equidade.  

Analise as afirmações abaixo sobre os casos clínicos 
descritos: 

I. A situação acima descrita fere o princípio de 
equidade do Sistema Único de Saúde (SUS). 

II. O princípio da igualdade está representado em 
ambas as situações apresentadas.  

III. O paciente A e o paciente B receberam a mesma 
atenção do sistema de saúde, pois apresentavam 
necessidades diferentes.  

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e III, apenas. 
e) II e III, apenas. 

 
Questão 12 - Um fonoaudiólogo que atua na área da 

fonoaudiologia escolar apresentou um programa para 
desenvolvimento de linguagem para crianças que 
ficaram sem atenção educacional no período de 
pandemia por Covid-19. Para isso, ele organizou 
palestras informativas para os pais sobre estimulação 
de linguagem. Entretanto, observou que as famílias não 
aderiram ao programa elaborado. 

Considerando as ações realizadas pelo fonoaudiólogo, 
analise as seguintes afirmativas: 

I. A ação desenvolvida pode ser utilizada como 
recurso informativo, porém pode não ser suficiente 
para atingir a compreensão da população.  

PORQUE 

II. A condição social do indivíduo pode não estar 
alinhada com as demandas apresentadas pelo 
profissional de saúde.   

A respeito dessas afirmativas, é correto o que se afirma em: 

a) As afirmativas são falsas e a II não justifica a I.   
b) As afirmativas I e II são corretas e a II é uma 

justificativa correta da I. 
c) A afirmativa I justifica a afirmativa II. 
d) A afirmativa II é falsa e não justifica a afirmativa I. 
e) A afirmativa I é falsa e a afirmativa II é verdadeira.  

 
Questão 13 - Sobre Atenção Primária em Saúde e o 

papel do fonoaudiólogo, é incorreto o que se afirma em:  

a) Com base nos atributos da Atenção Primária, pode-
se considerar que as ações podem ser desenvolvidas 
de forma independente de outros serviços de saúde.  

b) Trata-se do nível inicial de entrada de todas as 
necessidades e problemas de saúde populacionais. 
Apresenta como atributos fundamentais a atenção 
ao primeiro contato, a longitudinalidade e a 
coordenação do cuidado integral.  

c) O cuidado deve ter seu acesso facilitado e 
considerado ao longo do tempo baseado a partir da 
oferta de um cuidado ampliado pelas ações de 
promoção, prevenção e reabilitação voltadas à 
população. 

d) A Atenção Primária tem função central nos sistemas 
de saúde, assumindo o papel de promoção de 
práticas inovadoras em saúde e tornando-se o centro 
de comunicação da rede, coordenando os fluxos e 
contrafluxos do serviço de saúde.  

e) O foco das ações pode ser direcionado para a 
priorização das necessidades sociais da saúde, por 
meio de um trabalho em que o usuário é 
compreendido como sujeito de seu processo de 
saúde.  
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Questão 14 - De acordo com a Lei nº 141/2012, que 

trata do financiamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e da aplicação de recursos e ações em serviços 
públicos, é correto afirmar que não são consideradas 
despesas com ações e serviços públicos as referentes a: 

a) Capacitação do pessoal de saúde do SUS.  
b) Desenvolvimento científico e tecnológico e controle 

de qualidade promovidos por instituições do SUS.  
c) Gestão do sistema público de saúde e operação de 

unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.  
d) Ações de apoio administrativo realizadas pelas 

instituições públicas do SUS e imprescindíveis à 
execução das ações e dos serviços públicos de 
saúde.  

e) Remuneração de pessoal inativo na área da saúde, 
incluindo os encargos sociais. 

 
Questão 15 - De acordo com a Portaria 

nº 2.979/2019 – Programa Previne Brasil –, o custeio da 
Atenção Primária à Saúde será constituído por:  

I. Capitação ponderada. 
II. Pagamento por desempenho. 
III. Incentivo para ações estratégicas. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
e) III, apenas. 

 
Questão 16 - De acordo com a Lei nº 8.142, de 

dezembro de 1990, é incorreto afirmar que:  

a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e suas normas de 
funcionamento definidas em regimento próprio, 
aprovadas pelo Poder Executivo. 

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 
anos, com a representação de vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 
pelo Conselho de Saúde.  

c) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e 
deliberativo. É um órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais da saúde e usuários; atua na 
formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  

e) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e nas Conferências será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

 
Questão 17 - De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, é incorreto afirmar que:  

a) A universalidade é um princípio que garante acesso 
aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência. 

b) As ações e os serviços públicos de saúde que 
integram o Sistema Único de Saúde são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição de 1988, com 
exceção dos serviços privados contratados ou 
conveniados. 

c) A preservação da autonomia das pessoas na defesa 
de sua integridade é um princípio do Sistema Único 
de Saúde. 

d) Deve haver igualdade na assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

e) O usuário tem direito à informação sobre sua 
saúde. 

 
Questão 18 - De acordo com a Portaria nº 4.279, de 

dezembro de 2010, não são considerados pontos de 
atenção à saúde: 

a) Domicílios. 
b) Serviços de hemoterapia. 
c) Centros de apoio psicossocial. 
d) Escolas. 
e) Residências terapêuticas. 
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Questão 19 - Analise as seguintes afirmações: 

I. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como 
arranjos organizativos de ações e serviços de 
saúde, de diferentes densidades tecnológicas. 

II. O objetivo da RAS é promover a integração 
sistêmica. 

III. A RAS caracteriza-se pela centralização nas 
necessidades em saúde de uma população. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) I e III, apenas. 
e) I, II e III. 

 

Questão 20 - Em relação ao funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS), analise as seguintes 
afirmações: 

I. É permitida a participação direta ou indireta, 
inclusive controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde em casos 
definidos em lei. 

II. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
III. Os serviços privados de assistência à saúde 

caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, 
de profissionais liberais, legalmente habilitados, e 
de pessoas jurídicas de direito privado na 
promoção, na proteção e na recuperação da saúde. 

Está correto o que se afirma em: 

a) Todas as alternativas estão corretas.  
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I e III, apenas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS – FONOAUDIOLOGIA 
Questão 21 - Em março de 2022, a família do ator 

Bruce Willis anunciou sua aposentadoria depois de ele 
ter sido diagnosticado com Afasia. Segundo 
informações das redes sociais, o autor apresenta uma 
Afasia Progressiva (APP). Leia as afirmativas abaixo 
sobre essa patologia:  

I. APP relaciona-se a um quadro degenerativo do 
cérebro, levando à atrofia em áreas responsáveis 
pela linguagem e pela comunicação. Acomete 
principalmente indivíduos em idade pós-senil, ou 
seja, após os 65 anos de idade. 

II. APP é uma síndrome clínica neurodegenerativa 
identificada pela deterioração gradual e 
predominantemente da linguagem, em paralelo à 
ausência significativa de outras alterações 
cognitivas e comportamentais, o que possibilita 
relativa independência funcional. 

III. Na APP, o sintoma inicial mais frequente é a 
anomia. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) I e II, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I, II e III. 
d) III, apenas. 
e) I e III, apenas. 

 

Questão 22 - Referente à presença de fenda 

fusiforme anteroposterior, é correto afirmar que: 

a) Está associada ao Edema de Reinke. 
b) Acontece em decorrência de nódulos vocais. 
c) É comumente observada em crianças e mulheres. 
d) Está associada às alterações estruturais mínimas. 
e) Ocorre em função da presença de refluxo 

gastroesofágico. 
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Questão 23 - São classificadas como disfonias 

organofuncionais aquelas alterações vocais 
acompanhadas de lesão decorrente de alterações no 
comportamento vocal. A lesão vocal que tem maior 
grau de envolvimento comportamental é: 

a) Granuloma. 
b) Vasculodisgenesia.  
c) Leucoplasia. 
d) Edema de Reinke. 
e) Nódulo vocal. 

 

Questão 24 - Em dezembro de 2021, o relatório do 

Center of Diseases Control and Prevention (CDC) 
publicou dados recentes a respeito da prevalência do 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre crianças de 
8 anos (1 a cada 44 crianças), dados estes que foram 
coletados em 2018 e obtiveram um aumento de 22% 
em relação ao estudo anterior (1 a cada 54 crianças). 
Acerca das características descritas no DSM-V sobre o 
autismo, é correto afirmar: 

I. As características essenciais do TEA são: prejuízo 
persistente na comunicação social recíproca e na 
interação social; padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses ou atividades. 

II. As caraterísticas apresentadas por indivíduos com 
TEA podem surgir na infância ou na adolescência. 

III. O TEA engloba transtornos antes chamados de 
autismo infantil precoce, autismo infantil, 
autismo de Kanner, autismo de alto 
funcionamento, autismo atípico, transtorno 
global do desenvolvimento sem outra 
especificação, transtorno desintegrativo da 
infância e transtorno de Asperger. 

IV. Indivíduos com TEA têm déficits de linguagem, os 
quais variam de ausência total da fala, passando 
por atrasos na linguagem, compreensão reduzida 
da fala, fala em eco, até linguagem explicitamente 
literal ou afetada. 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

Questão 25 - O treinamento vocal sob mascara-

mento auditivo é aplicado, principalmente, nas 
disfonias: 

a) Hipocinética e para diagnóstico diferencial entre 
psicogênica e neurológica.  

b) Hipercinéticas e fendas triangulares em toda 
extensão. 

c) Tensão muscular e voz profissional. 
d) Neurológica. 
e) Orgânica e pós-cirúrgica. 

 

Questão 26 - A compensação do impacto da voz 

sobre o ouvinte é teoricamente chamada de: 

a) Estado vocal. 
b) Psicodinâmica vocal. 
c) Tessitura vocal. 
d) Escala vocal. 
e) RASAT. 

 

Questão 27 - Acerca da Triagem Auditiva Neonatal, 

analise as seguintes alternativas: 

I. A triagem auditiva é um procedimento simples e 
rápido que se aplica a um grande número de 
indivíduos e busca identificar aqueles que têm alta 
probabilidade de apresentar perda auditiva.  

II. A triagem auditiva deve fazer parte de um 
programa de saúde auditiva mais amplo, incluindo 
prevenções primária, secundária e terciária. 

III. Para ser considerado um programa de Triagem 
Auditiva Neonatal Universal (TANU), devem ser 
triados 95% dos recém-nascidos vivos. 

IV. A eficácia de uma triagem auditiva depende da 
existência da possibilidade imediata de avaliação 
completa, diagnóstico e intervenção. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) I, II e IV, apenas. 
d) II e III, apenas.  
e) I, II, III e IV. 
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Questão 28 - Sobre a avaliação do sistema 

vestibular, assinale a alternativa correta: 

a) Uma das provas que compõem a 
vectoeletronistagmografia é a pesquisa do 
nistagmo subrotatório. 

b) O teste de Romber é uma das avaliações de 
equilíbrio estático, realizado por meio da 
colocação de eletrodos e uma série de estímulos 
visuais. 

c) A prova calórica estimula o sáculo e o utrículo com 
ar ou água. 

d) A manobra de Dix-Halpike é considerada o 
“padrão-ouro” na pesquisa da vertigem paroxística 
posicional benigna (VPPB). 

e) A Posturografia Dinâmica Computadorizada é 
considerada um exame essencial em pacientes que 
apresentam queixas relacionadas ao equilíbrio 
corporal, pois avalia diretamente o reflexo 
vestíbulo-ocular (RVO). 

 

Questão 29 - Sobre a importância e o 

desenvolvimento da audição infantil, analise as 
seguintes alternativas: 

I. O desenvolvimento auditivo segue etapas graduais 
de complexidade, tendo início já na vida 
intrauterina. 

II. O sistema nervoso central apresenta pouca 
plasticidade, mesmo sendo precocemente 
estimulado. 

III. Os seis primeiros meses de vida do bebê são 
decisivos para o desenvolvimento da audição e da 
linguagem. 

IV. A hierarquia das habilidades auditivas inclui as 
seguintes etapas, nesta ordem: detecção, 
discriminação, localização, reconhecimento 
auditivo e compreensão auditiva. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II, apenas. 
b) I, II e III, apenas.  
c) I, III e IV. 
d) I, II, e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 

 

Questão 30 - Sobre os indicadores de risco para 

deficiência auditiva infantil (IRDA), analise as seguintes 
condições:  

I. Uso de aminoglicosídeos por mais de 2 (dois) dias. 
II. História familiar de surdez permanente na infância, 

de instalação precoce, progressiva ou tardia. 
III. Radioterapia. 
IV. Microcefalia congênita. 

Assinale a alternativa correta sobre os IRDA, segundo o 
Joint Committe of Infant Hearing (2019): 

a) I e II, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) I, II, III e IV. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) II e IV, apenas. 

 

Questão 31 - Sobre as Diretrizes de Atenção da 

Triagem Auditiva Neonatal (TAN) no Brasil, assinale a 
alternativa correta: 

a) Nos casos dos neonatos e lactentes com 
indicadores de risco para deficiência auditiva, 
justifica-se a realização do Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico como primeira 
escolha, devido à maior prevalência de perdas 
auditivas retrococleares não identificáveis por 
meio do exame de emissões otoacústicas.  

b) A TAN deve ser realizada, preferencialmente, nas 
primeiras horas de vida (4h a 8h), na maternidade, 
e, no máximo, durante o primeiro dia de vida. 

c) A TAN deve ser organizada em duas etapas (teste e 
reteste), nas primeiras horas de vida do bebê. 

d) Os procedimentos de emissões otoacústicas e 
Peate devem ser realizados no modo diagnóstico, 
para que se otimize o protocolo, com rapidez e 
acurácia. 

e) Apenas aqueles bebês com indicador de risco para 
deficiência auditiva devem realizar a TAN no 
primeiro mês de vida, os demais bebês podem 
realizar até os 3 meses de idade. 
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Questão 32 - Sobre as emissões otoacústicas (EOAs), 

é correto afirmar que: 

a) Foram descobertas por David Kemp e foram 
classificadas em espontâneas e evocadas, sendo as 
espontâneas de maior aplicabilidade clínica. 

b) São sons de fraca intensidade que, amplificados, 
podem ser captados na membrana timpânica, na 
ausência de estímulo acústico (emissões 
otoacústicas espontâneas) ou evocadas por 
estímulo acústico (emissões otoacústicas 
evocadas). 

c) As EOAs são de extremo valor na avaliação 
audiológica de adultos e crianças, visto que 
fornecem informações sobre o funcionamento das 
células ciliadas internas da cóclea. 

d) As EOAs evocadas por estímulo transiente (EOAT) 
são geralmente evocadas por estímulo acústico 
breve e que abrange ampla gama de frequências 
(clique ou tone burst), o que permite a estimulação 
da cóclea como um todo. 

e) As EOAT registradas em geral são constantes no 
mesmo indivíduo, mesmo na presença de 
patologia de orelha média. 

 

Questão 33 - Assinale a alternativa correta no que 

se refere às causas das alterações da Motricidade 
Oromiofuncional: 

a) Alterações dento-oclusais e desproporções 
maxilomandibulares.  

b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Bochechas e lábios hipotônicos. 
d) Doenças respiratórias como rinite alérgica, asma, 

apneia obstrutiva do sono, dentre outras.  
e) Hábito de sucção prolongado. 

 

Questão 34 - O ceceio é uma alteração de fala visível 

nos seguintes fonemas (representados pelas letras): 

a) S, Z, V, F, T, D e R. 
b) S, Z, T, D, J, L e N. 
c) S, Z, N, T, D, L e R. 
d) S, F, N, T, D, V e J. 
e) S, Z, R, N, F, V e J. 

Questão 35 - Em relação às funções pós-natais, 

assinale a alternativa correta: 

a) Somente a sucção e a deglutição são funções pós-
natais. 

b) Somente a mastigação, a fala e a deglutição 
madura são funções pós-natais. 

c) Somente a respiração e a sucção são funções pós-
natais. 

d) Somente a percepção, a sucção e o reflexo faríngeo 
são as funções pós-natais. 

e) Somente a deglutição e a fala são funções pós-
natais. 

 

Questão 36 - Analise as seguintes afirmativas e 

assinale V para as verdadeiras ou F para as falsas: 

(    ) Na classe II, podemos encontrar uma deglutição 
com contração do mentalis e interposição do lábio 
inferior. 

(    ) Quando o tônus da língua está diminuído, a 
deglutição pode ocorrer com ruído.  

(    ) Quando há alteração de propriocepção da língua, 
podemos ter uma deglutição com resíduos. 

(    ) Devemos corrigir a função sempre depois da 
forma. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

a) V – F – V – F. 
b) F – F – V – F. 
c) F – V – V – F. 
d) V – V – V – F. 
e) V – F – V – V. 

 

Questão 37 - Com relação às causas do ceceio, 

assinale a alternativa correta: 

a) Hábitos prolongados de sucção e deglutição 
atípica. 

b) Onicofagia. 
c) Maloclusões e respiração nasal. 
d) Hábitos viciosos, como cigarro. 
e) Hábitos prolongados de sucção e respiração nasal. 
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Questão 38 - O reflexo acústico do músculo 

estapédio se faz importante para a verificação da 
condutividade do estímulo acústico em algumas 
estruturas do sistema auditivo periférico e central. 
Diante disso, assinale a alternativa correta: 

a) O reflexo acústico contralateral constitui uma 
importante ferramenta para a mensuração da 
integridade da via auditiva através do arco reflexo 
do músculo estapédio. 

b) O estímulo acústico que é gerado na sonda em 
dBNPS percorre uma via auditiva aferente e 
eferente, sendo captado contralateralmente 
através de um fone supra-auricular. 

c) O reflexo acústico contralateral estará presente 
mesmo que não existam condições favoráveis de 
orelha média e estará presente em casos de 
limiares auditivos maiores que 60dB. 

d) O reflexo acústico depende de uma via auditiva 
que se constitui por uma aferência, caracterizada 
pelo VII par craniano e por uma via eferente, 
composta pelo VIII par craniano. 

e) O reflexo acústico é uma ferramenta importante 
para a verificação do fenômeno do decrutamento, 
o qual se constitui em uma diferença igual ou 
menor a 60dB entre o limiar auditivo e o reflexo 
acústico contralateral. 

 

Questão 39 - O exame de audiometria tonal liminar 

é um importante instrumento para a obtenção dos 
limiares auditivos e, através deles, mensurar tipo, grau 
e configuração de uma perda auditiva. Diante disso, 
assinale a alternativa correta: 

a) A audiometria tonal liminar é considerada um 
procedimento efetivo na detecção precoce de uma 
perda auditiva induzida por substâncias ototóxicas. 

b) A audiometria tonal, por se tratar de um 
procedimento objetivo, unicamente, é capaz de 
concluir um diagnóstico e possíveis condutas em 
casos de perda auditiva. 

c) A audiometria é capaz de avaliar a condição da 
orelha média e interna, caracterizando, dessa 
forma, tipo e grau da perda auditiva, bem como 
tipo de curva timpanométrica. 

 
 

d) O mascaramento em audiometria é utilizado 
quando se suspeita que o paciente pode estar 
simulando um resultado falso-positivo de perda 
auditiva. 

e) O exame de audiometria, em complemento a 
outros exames, auxilia na conduta fonoaudiológica 
quanto à necessidade ou não de alguma forma de 
reabilitação auditiva. 

 

Questão 40 - Analise as seguintes afirmativas 

relacionadas ao Espectro da Neuropatia Auditiva: 

I. No exame de Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico, poderemos encontrar ausência das 
ondas I, III e V. 

II. A presença de microfonismo coclear durante o 
exame de eletrococleografia é um achado 
sugestivo de neuropatia auditiva. 

III. A neuropatia é considerada uma patologia de difícil 
diagnóstico, em virtude de caracterizar-se por uma 
dessincronia neural. 

IV. As células ciliadas internas e as células ciliadas 
externas, na neuropatia, possuem um déficit 
funcional. 

V. Apenas com o exame de audiometria tonal liminar 
e imitância acústica é possível realizar o 
diagnóstico de neuropatia auditiva. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, III e V. 
b) I, II e III. 
c) I, IV e V. 
d) I, II, III e V. 
e) I, II e IV. 


