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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o trecho da entrevista a seguir, concedida pelo 
historiador Leandro Karnal, e responda às questões 
de 1 a 6: 

Quais são hoje as grandes questões da 
humanidade, inerentes à nossa época?

 O ser humano está associado ao consumo, 
a vida adquiriu uma dimensão virtual, imagem 
é tudo, o outro é perigoso, família é meu centro, 
esforço resolve qualquer questão, o melhor virá 
logo em seguida se eu me sacrificar, informação 
virou conhecimento, tecnologia resolve, juventude 
será eterna, a vida pode ser controlada. Isto é 
quase toda a nossa filosofia atual.
 O senhor acredita que hoje as pessoas 
estão tentando buscar o sentido da vida de uma 
forma diferente? Há uma retomada às tentativas de 
se compreender melhor?
 Existem pessoas que se perguntam pela 
árdua questão do sentido da vida. Mas, a maioria 
busca a satisfação de necessidades rápidas 
como o consumo. O mais desafiador seria pensar, 
“sartreanamente”, que a vida em si não apresenta 
um sentido prévio, mas que devemos descobrir 
algo a partir da nossa realidade, pois a existência 
precede a essência. 
 O desejo pela felicidade é uma constante 
dos nossos tempos? Por que é importante falar 
sobre a busca pela felicidade hoje? 
 Não. Ele é um projeto essencialmente 
burguês do século XIX. A felicidade neste mundo 
não era o foco da maioria das civilizações anteriores. 
Como nós a entendemos, hoje, felicidade é um 
grande projeto de classe média (que atinge gente 
de todas as classes) que deve apresentar uma 
vida integral, plena, com saúde, estrutura familiar, 
bem sucedida e cheia de controles. Felicidade é 
um projeto de classe média e isto marca todo o 
aconselhamento sobre felicidade disponível nas 
redes. Aristocratas e proletários pensam e agem 
por outro caminho. 
(Entrevista realizada pela ISTO É, 2016.)

01. De acordo com o texto, o desejo pela felicidade é:

a) A existência precede a essência, como afirmava 
Sartre. 
b) A tecnologia que resolve, pois a vida pode ser 
controlada.
c) Um projeto essencialmente burguês do século 
XIX.
d) Esforço resolve qualquer questão, juventude é 
eterna.

02. A respeito da frase “a existência precede a 
essência”, analise as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA. 

I. O  verbo “precede” significa “antecede, vem 
antes de”.
II. Os dois artigos definidos presentes na frase 
deveriam estar acrescidos do acento marcador de 
crase, por uma questão de estética.
III. A frase ficaria mais elegante e correta 
grafada “À existência precede à essência”.
IV. “Existência” e “essência” têm o mesmo 
sentido e significado. 

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente a afirmativa IV está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
03. Analise as funções sintáticas desempenhadas 
pelos termos da frase “a vida adquiriu uma dimensão 
virtual”.

I.  a vida                  
II.  adquiriu
III. uma dimensão virtual

A) Objeto direto.
B) Sujeito.
C) Verbo. 

Correlacionando CORRETAMENTE os elementos 
a suas respectivas funções, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) I-A, II-B, III-C.
b) I-B, II-C, III-A.
c) I-C, II-B, III-A.
d) I-B, II-A, III-C.
________________________________________
04. Em termos gerais, adjunto adnominal é o 
termo da oração que acompanha e caracteriza 
o substantivo, podendo ser um artigo, adjetivo, 
pronome, entre outros. Assinale a alternativa que 
apresenta uma frase que NÃO apresenta qualquer 
adjunto adnominal.

a) A vida pode ser controlada.
b) Família é meu centro.
c) Informação virou conhecimento.
d) Esforço resolve qualquer questão.
________________________________________
05. Na frase “Existem pessoas que se perguntam 
pela árdua questão do sentido da vida”,  o verbo 
“existem” está no plural pois:

a) Concorda com o núcleo do sujeito “pessoas”, que 
também está no plural.
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b) Não deveria estar, sendo a frase classificada 
como incorreta de acordo com a norma.
c) concorda com “se perguntam”, outro verbo no 
singular.
d) se trata de um uso aceito pela maioria, embora 
esteja errado gramaticalmente. 
________________________________________
06. A respeito do verbo “sacrificar”, presente na 
frase “o melhor virá logo em seguida se eu me 
sacrificar”, analise as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA.

I. O verbo está conjugado incorretamente, 
pois, após a conjunção “se”, a forma verbal correta 
seria “sacrifico”, já que o sujeito é “eu”, ficando 
correta a frase “o melhor virá em seguida se eu me 
sacrifico”. 
II. O verbo está conjugado corretamente, 
pois assume essa forma quando está regido pela 
conjunção “se”. 

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Somente a afirmativa I está correta. 
c) Somente a afirmativa II está correta. 
d) As duas afirmativas estão corretas. 
________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Um polígono possui:

a) A área igual ao produto entre sua base e sua 
altura.
b) A relação entre lados l e vértices v descrita pela 

relação 

c) A soma dos ângulos internos igual a 
, sendo  a quantidade de lados 

desse polígono.
d) Sua área medida, preferencialmente, em cm3.
________________________________________
08.    Em  um relatório contendo medidas de um 
terreno para construção de um prédio público, 
o profissional encarregado esqueceu-se de 
colocar as unidades ao descrever as dimensões 
do terreno. Ele escreveu que o terreno é 
retangular e possui “200” de largura e “100” de 
profundidade. Considerando que este terreno 
fica dentro da área urbana de uma cidade das 
dimensões de Guarapuava, esse terreno pode ter:

a) 20 km2 de área total, considerando que as medidas 
das dimensões do terreno estão registradas em 
“metros”.
b) 20.000 km2 de área total, considerando que 
as medidas das dimensões do terreno estão 
registradas em “quilômetros”.
c) 20.000 m2 de área total, considerando que 
as medidas das dimensões do terreno estão 
registradas em “metros”.

d) 20.000 cm2 de área total, considerando que 
as medidas das dimensões do terreno estão 
registradas em “centímetros”.
________________________________________
09. Qual a soma entre as raízes do sistema de 
equações abaixo?

a) 9.
b) 0.
c) –4.
d) –8.
________________________________________
10. Quatro torneiras de idênticas vazões abertas 
enchem um recipiente de 20 l em 30 minutos. 
Quantas torneiras iguais a essas são necessárias 
para encher um recipiente de 45 l em 45 minutos?

a) 2 torneiras.
b) 3 torneiras.
c) 4 torneiras.
d) 6 torneiras.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Em novembro de 2018, a equipe de transição do 
presidente eleito Jair Bolsonaro já havia anunciado 
diversos nomes para compor os futuros ministérios 
de seu governo. Analise as opções a seguir e 
assinale a que NÃO indica um dos nomes indicados 
pelo novo governo para exercerem as funções de 
Ministros de Estado.

a) Geraldo Alckmin.
b) Marcos Pontes.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
________________________________________
12. Segundo a economista britânica Susan Strange, 
o termo globalização sofre de uma espécie de 
ausência de exatidão conceitual, sendo utilizado 
para se referir a coisas muito distintas. A este 
respeito, analise as alternativas a seguir e assinale 
a que NÃO indica uma das características gerais da 
globalização.

a) Aumento nos fluxos de comércio, investimento e 
comunicação entre as nações.
b) Dispersão global das estruturas sociais da 
modernidade, como a industrialização.
c) Impossibilidade de desenvolvimentos de uma 
região gerarem efeitos em outras.
d) Tendência ao crescimento na interdependência e 
nas trocas internacionais.
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13. Leia a notícia a seguir, a respeito de uma 
recente tragédia envolvendo um país latino-
americano, e assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“Os destroços de um submarino da Marinha da 
________ desaparecido desde novembro do ano 
passado, com uma tripulação de 44 pessoas, 
foram finalmente encontrados, informaram as 
autoridades argentinas neste sábado. O submarino 
AR San Juan foi encontrado a oitocentos metros 
de profundidade no Oceano Atlântico, depois de a 
localização ter sido identificada por uma empresa 
norte-americana contratada para as buscas”. 
(O Público, 17/11/18, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Colômbia.
d) Venezuela.
________________________________________
14. Com base na Lei Orgânica do Município de 
Guarapuava, analise as alternativas a seguir e 
marque a que NÃO contém uma das competências 
do Município.

a) Instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência.
b) Legislar sobre assuntos de interesse local.
c) Processar e julgar a extradição solicitada por 
Estado estrangeiro.
d) Suplementar a legislação federal e a estadual 
no que couber.
________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

Texto para as questões 15 e 16.

 João, 11 anos de idade, cursa o 5 ͦ ano 
do ensino fundamental e foi encaminhado para 
avaliação fonoaudiológica com a queixa de 
dificuldade escolar. A partir da história clínica, 
relataram que o desenvolvimento motor e de 
linguagem apresentaram-se de forma compatível 
com o esperado, mas com episódios de otite 
média nos primeiros três anos de vida. A avaliação 
otorrinolaringológica e audiológica básica 
apresentaram resultados dentro dos padrões de 
normalidade. Segundo os pais, João recebeu o 
diagnóstico médico de Transtorno do Déficit de 
Atenção/Hiperativatividade e foi medicado com 
Ritalina. 
 Durante o processo de avaliação e 
diagnóstico fonoaudiológico, verificou-se leitura 
lentificada e hesitante, como também alterações 
na compreensão de texto. Apresentou raciocínio 
lógico matemático adequado quando a resolução 
não era dependente da leitura de enunciados. 

Observou-se, ainda, erros ortográficos e disgrafia. 
Os resultados da avaliação do processamento 
auditivo central detectaram alterações nas 
habilidades de ordenação temporal e figura fundo 
para sons linguísticos e não linguísticos.

15. Analisando o caso relatado no texto, pode-
se levantar a seguinte hipótese diagnóstica 
fonoaudiológica e conduta:

a) Transtorno Específico da Aprendizagem, com 
prejuízos na leitura e na expressão escrita, sendo 
indicada terapia fonoaudiológica relacionada às 
manifestações e treinamento das habilidades do 
processamento auditivo central. 
b) Transtorno Específico da Aprendizagem, sendo 
indicada apenas a terapia fonoaudiológica porque 
as habilidades alteradas no processamento 
auditivo central podem não influenciar o quadro de 
aprendizagem. 
c) Transtorno do processamento auditivo central, 
sendo indicado apenas o treinamento das 
habilidades do processamento auditivo central 
porque este transtorno não impacta negativamente 
nos processos de aprendizado e socialização dos 
indivíduos. 
d) Transtorno Específico da Aprendizagem, 
com prejuízos na leitura, na expressão escrita 
e na matemática, sendo indicada terapia 
fonoaudiológica relacionada às manifestações. 
________________________________________
16. Considerando o caso exposto no texto e a 
avaliação do processamento auditivo central, 
assinale a opção CORRETA.

a) Os testes utilizados para avaliar o processamento 
auditivo central de João foram apresentados em 
uma orelha de cada vez, porque essa é uma 
habilidade simples que não demanda integração 
de estímulos sonoros. 
b) Para a avaliação do processamento auditivo 
central, foi aplicada uma bateria de testes 
comportamentais compostos por estímulos 
verbais e não-verbais, com intuito de investigar as 
habilidades de analisar e/ou interpretar padrões 
sonoros. 
c) Testes não-verbais não foram aplicados para 
avaliar aspectos do processamento auditivo central 
de João, uma vez que sua queixa era relacionada 
à aprendizagem e esse processamento é uma 
função exclusivamente verbal. 
d) O diagnóstico preciso da alteração do 
processamento auditivo central de João poderia 
ser feito por meio de um único teste, escolhido 
com base na queixa apresentada, nos dados de 
história clínica e da avaliação fonoaudiológica.
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17. “As emissões otoacústicas (EOA) são energias 
sonoras de fraca intensidade que amplificadas 
podem ser captadas no meato acústico externo, 
na ausência de estímulo acústico (espontâneas) 
ou evocadas por estímulo acústico (evocadas).” 
“As EOA propiciaram ao audiologista clínico um 
importante instrumento para avaliação objetiva do 
sistema auditivo periférico.”

(AZEVEDO, M. F. Emissões Otoacústicas. In: 
FIGUEIREDO, M. E. Emissões otoacústicas e 
BERA. São José dos Campos: Pulso Editorial, 
2003. p. 35-83.)

Em relação às EOA, é INCORRETO afirmar que:

a) Elas podem ser classificadas em espontâneas 
e evocadas. 
b) É um teste rápido e não invasivo.
c) Não sofrem influências pela condição da orelha 
externa e média.
d) As EOA evocadas têm auxiliado no diagnóstico 
audiológico de pacientes com comprometimento 
neurológico e/ou psíquico, que não são 
beneficiados pela audiometria convencional.
________________________________________
18. Considere as seguintes afirmações:

I. A imitanciomentria é um exame essencial 
na avaliação audiológica básica e fornece uma 
análise das respostas mecânicas da orelha média 
em função da estimulação acústica.
II. A curva do tipo Ad indica hipermobilidade 
do sistema tímpano ossicular e é compatível com 
a disjunção da cadeia ossicular.
III. A curva do tipo C indica pressão de ar de 
orelha média desviada para pressão negativa e é 
compatível com disfunções de tuba auditiva.
IV. A ausência do reflexo acústico não pode 
ser decorrente de alterações na orelha média.

Está CORRETO o que se afirma APENAS em:

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

19. Paula é professora do 2º ano do Ensino 
Fundamental há 9 anos. Procurou um fonoaudiólogo 
com a queixa de que, nos últimos três anos, tem 
perdido a voz com frequência ou ficado com voz 
rouca e sente dificuldade em manter a intensidade, 
principalmente no final do dia e no decorrer da 
semana.

Diante disso, qual opção apresenta a conduta 
fonoaudiológica CORRETA?

a) Orientar Paula a pedir remanejamento para 
outra função, com menor esforço vocal, para que a 
terapia fonoaudiológica seja eficaz.
b) Não há nada que o fonoaudiólogo possa fazer, 
uma vez que Paula já apresenta esses sintomas 
há três anos. 
c) O fonoaudiólogo deverá realizar apenas 
orientações.
d) O fonoaudiólogo deve encaminhá-la para 
avaliação otorrinolaringológica, realizar avaliação 
vocal para iniciar a terapia e realizar orientações.
________________________________________

20. Qual alternativa NÃO constitui direitos gerais 
do fonoaudiólogo, nos limites de sua competência 
e atribuições, segundo o Código de Ética 
Profissional?

a) Colaborar nas áreas de conhecimento da 
Fonoaudiologia, em campanhas que visem ao 
bem-estar da coletividade.
b) Ensinar procedimentos fonoaudiológicos a 
profissionais de outras áreas na impossibilidade 
de atendimento. 
c) Avaliar, solicitar e realizar exame, diagnóstico, 
tratamento e pesquisa.
d) Realizar estudos e pesquisas com liberdade, 
de forma a atender à legislação vigente sobre o 
assunto.
________________________________________

21.  “A disartria refere-se a um grupo de distúrbios 
da fala resultantes de distúrbios no controle 
muscular dos mecanismos da fala em virtude 
de uma lesão no sistema nervoso central ou 
periférico, que provoca problemas na comunicação 
oral em decorrência de uma paralisia, fraqueza ou 
incoordenação da musculatura da fala.” 

(ORTIZ, K. Z. Alterações de fala: disartrias e 
dispraxias. In: FERNANDES, F. D. M.; MENDES, 
B. C. A.; NAVAS, A. L. P. G. P. (Org.). Tratado de 
Fonoaudiologia. São Paulo: ROCA, 2010. p. 402-
407.)

Sobre a intervenção terapêutica fonoaudiológica 
na disartria, é INCORRETO o que se afirma em:

a) Uma das manifestações é a ininteligibilidade da 
fala, logo um dos principais objetivos da intervenção 
é trabalhar para reduzi-la. 
b) O trabalho com as alterações de prosódia deve 
englobar marcadores da entonação, da melodia e 
do conteúdo afetivo/emocional.
c) O objetivo da terapia fonoaudiológica independe 
da manifestação ser decorrente de uma doença 
progressiva/degenerativa do sistema nervoso ou 
de uma doença sem declínio das funções motoras.
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d) Pontos fundamentais para o intervenção: 
respiração, fonação, ressonância, articulação e 
prosódia.
________________________________________

22. Durante uma consulta fonoaudiológica, a mãe 
de R.F.A., 4 anos e 2 meses, sexo feminino, relatou 
que sua filha fala pouco. Em anamnese, informou 
que ela nasceu a termo, APGAR 8 e 10, não ficou 
na incubadora, andou com 1 ano e 2 meses, falou 
as primeiras palavras com 3 anos e não tem irmãos. 
Em avaliação fonoaudiológica, quando comparada 
ao grupo de referência, apresentou alteração na 
compreensão e expressão oral, repertório lexical 
pobre, além de deglutição e motricidade oral sem 
alterações. O exame audiológico condicionado 
revelou valores à 20dB.

  Diante das informações apresentadas na sinopse 
clínica, selecione a hipótese diagnóstica mais 
provável para o caso: 

a) Transtorno dos sons da fala.
b) Disartria.
c) Transtorno da linguagem.
d) Dislexia.
________________________________________

23. Durante uma visita às escolas de educação 
infantil da rede municipal, o fonoaudiólogo é 
questionado sobre uma criança de 2 anos que está 
gaguejando. Diante dessa situação, assinale a 
opção CORRETA.

a) Considerando possibilidades de prognóstico, 
é recomendável que essa criança inicie terapia 
fonoaudiológica baseada na observação da 
professora. 
b) A gagueira tem início mais tardio, não havendo 
necessidade de qualquer orientação ou terapia. 
c) Deverá ser feita a orientação para a professora 
de não interromper a fala da criança, diminuir a 
exigência e prestar atenção ao conteúdo da fala e 
não na sua forma. Caso a manifestação permaneça, 
encaminhar para um fonoaudiólogo. 
d) Considerando a idade da criança, é desnecessário 
realizar qualquer orientação aos pais/responsáveis 
e professores. 
________________________________________

24. O quadro a seguir apresenta exemplos de 
produções de uma criança com diagnóstico 
fonoaudiológico de transtorno dos sons da fala 
(transtorno fonológico).

Avalie as afirmações sobre as produções 
encontradas na fala da criança.

I. É observado processo de posteriorização. 
II. Apresenta co-ocorrência de processos.
III. Os processos são de estrutura silábica.
IV. Os processos são de substituição e 
dessonorização.

São CORRETAS APENAS as afirmações:

a) I e III.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e IV.
________________________________________
25. Considerando que há variações normais 
no desenvolvimento da linguagem oral, em 
que questões regionais, sociais, culturais ou de 
estimulação da linguagem devem ser consideradas, 
selecione a alternativa CORRETA:

a) Atraso de linguagem é um diagnóstico muito 
comum, devendo-se esperar a entrada da criança 
na escola para realizar a avaliação fonoaudiológica 
e verificar a necessidade, ou não, de intervenção.
b) Independente de a criança frequentar a escola, 
deve-se esperar até os cinco anos para realizar 
avaliação fonoaudiológica, mesmo diante de 
queixas de que a criança ainda não fala.
c) A intervenção fonoaudiológica independe do 
diagnóstico, devendo ser centrada na queixa da 
mãe/responsável pela criança.
d) O atraso de linguagem é uma condição 
transitória, não um diagnóstico, que pode ser 
considerada em crianças mais novas, devendo-
se realizar a avaliação fonoaudiológica cautelosa 
independente da entrada na escola.
________________________________________
26. “A fissura labiopalatina está entre as 
malformações craniofaciais mais comuns  na 
espécie humana e decorre da falta de fusão 
dos processos embrionários responsáveis 
pela formação da face e do palato, ainda na 
vida intrauterina. Em razão das características 
embrionárias, as fissuras podem ser unilaterais, 
bilaterais, ou medianas e acometer o lábio, o 
palato ou ambos simultaneamente. Podem se 
manifestar isoladamente ou associar-se a quadros 
sindrômicos.” 

Alvo Produção
gato /‘katu/
vaca /‘faka/
barata /ba’lata/
chave /‘tavi/



6

(GENARO, K. F.; YAMASHITA, R. P.; TRINDADE, 
I. E. K. Avaliação clínica e instrumental da fala na 
fissura labiopalatina. In: FERNANDES, F. D. M.; 
MENDES, B. C. A.; NAVAS, A. L. P. G. P. (Org.). 
Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: ROCA, 
2010. p. 488-503.)

Considerando o tema abordado, analise as 
afirmações seguintes.

I. Existem outras duas formas de fissura: a de 
palato submucosa clássica e a de palato oculta. Em 
ambas, não existe fissura aberta e podem passar 
despercebidas.

II. A fala é frequentemente afetada, pois, 
em muitos casos, a disfunção velofaríngea está 
presente quando envolve o palato, podendo 
permanecer mesmo após as cirurgias reparadoras 
primárias.

III. A avaliação deve englobar, 
necessariamente, o exame morfofuncional dos 
órgãos fonoarticulatórios, avaliação clínica da 
fala, da função velofaríngea e, se possível, ser 
complementada por avaliação instrumental como a 
nasolaringoscopia, a nasometria, entre outros. 

IV. Na fissura labiopalatina, a abordagem 
terapêutica independe dos aspectos fisiológicos e 
estruturais dos órgãos fonoarticulatórios.

É CORRETO o que se afirma APENAS em:

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

27.     Ao final dos anos 80, a integração do 
fonoaudiólogo nas equipes multiprofissionais 
do Sistema Único de Saúde (SUS) propiciou 
o conhecimento mais detalhado das políticas 
públicas e dos programas, principalmente daqueles 
que envolvem sua atuação junto à saúde materno-
infantil. 

(SANTANA, M. D. et al. Aleitamento materno em 
prematuros: atuação fonoaudiológica baseada 
nos pressupostos da educação para promoção da 
saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, p. 411-417, 
2010.)

Em relação ao aleitamento materno, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) As orientações são de competência exclusiva 
do enfermeiro, cabendo ao fonoaudiólogo apenas 
auxiliar nessa ação.

b) Independente do quadro e manifestações do 
recém nascido, deve-se impor o aleitamento materno 
para melhorar o posicionamento de língua e padrão 
de sucção desse bebê.
c) A intubação, ou uso de sondas, por período 
prolongado não interfere no desenvolvimento 
normal da coordenação entre sucção, deglutição e 
respiração. 
d) A sucção é um ato reflexo. No entanto, para que o 
recém nascido realize a extração do leite do peito, é 
necessário o aprendizado, inclusive que se realize o 
encaixe correto na mama.
________________________________________

28. A disfagia é um distúrbio da deglutição resultante 
de problemas neurológicos e/ou estruturais.  Sendo 
assim, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O papel do fonoaudiólogo está restrito à etapa 
de terapia de pacientes disfágicos.
b) Em alguns casos, a via alternativa de 
alimentação é indicada para garantir um estado 
nutricional adequado.
c) A disfagia é uma das complicações frequentemente 
encontradas em pacientes pós acidente vascular 
encefálico.
d) A disfagia pode levar à desnutrição e ao aumento 
do risco de pneumonia aspirativa.
________________________________________

29. Com base na Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro 
de 2011, sobre a Atenção Básica é CORRETO 
afirmar que:

a) Esta refere-se a um conjunto de ações de saúde, 
que devem ser desenvolvidas apenas no âmbito 
individual. 
b) As ações da atenção básica devem incluir a 
promoção da saúde e a prevenção de agravos, uma 
vez que o diagnóstico, o tratamento e outras ações 
não são competências da atenção básica. 
c) A atenção básica tem o objetivo de desenvolver 
uma atenção focalizada na doença.
d) Dentre os princípios da atenção básica estão a 
universalidade, a acessibilidade, a continuidade do 
cuidado, a integralidade e a participação social.
________________________________________

30.  A Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
dispõe sobre as condições para a promoção e 
recuperação da saúde e dá outras providências. 
Considerando o campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), assinale a alternativa INCORRETA:

a) O SUS fiscaliza e inspeciona alimentos, água e 
bebidas para consumo humano.
b) O SUS participa na normatização, fiscalização 
e controle dos serviços de saúde do trabalhador 
exclusivamente nas instituições e empresas públicas. 
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c) O SUS participa na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico.
d) O SUS executa ações de vigilância sanitária, 
vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador 
e de assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica.


