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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-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 esferográfi ca 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 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

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 fi scal 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 fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o trecho a seguir, extraído de uma obra 
do historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, o Vis-
conde de Porto Seguro, para responder as próximas 
questões.

“Os povos, como disse Alexis de Tocqueville, ressen-
tem-se eternamente da sua origem. As circunstâncias 
que os acompanharam ao nascer e que os ajudaram 
a desenvolver-se influem sobre toda a sua existência. 
Se fosse possível a todas as nações remontar à origem 
da sua história, prossegue o mesmo Tocqueville, não 
duvido que aí poderíamos descobrir a causa primária 
das prevenções, dos usos e paixões dominantes – de 
tudo, enfim, quanto compõe o que se chama caráter 
nacional. Estas poucas linhas de autoridade insuspei-
ta servirão de carta de recomendação para aqueles 
que imaginem de menos interesse o estudo da nossa 
história, nos tempos coloniais, sob regime diferente do 
que adotou o império independente e liberal. Outras 
considerações farão ainda mais sensível a importân-
cia do estudo da história pátria colonial. Por ocasião 
de ser proclamada a independência e o império em 
1822, o Brasil contava já em seu seio patrícios emi-
nentes, cidades policiadas e fontes de riqueza, aber-
tas pela agricultura, pela indústria e pelo comércio. 
Fora tudo isso obra do acaso, ou criado de repente? 
Não. Custara a vida e o trabalho de um grande número 
de gerações”. 

(Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir-
mar que:

a) a principal ideia do autor é contradizer a interpre-
tação de Alexis de Tocqueville a respeito da origem 
histórica das nações.
b) o propósito central do autor, no trecho em destaque, 
é argumentar a favor da importância de se estudar o 
período colonial brasileiro.
c) segundo o autor, após a Independência do Brasil, 
a atenção dos historiadores nacionais deveria se ater 
preferencialmente ao período imperial.
d) o autor deixa transparecer a sua preferência pelo 
sistema monárquico de governo, ao advogar que, an-
tes do Império, tudo no Brasil havia sido “obra do aca-
so”.
___________________________________________
02. O trecho em questão se inicia com a afirmação 
de que os povos “ressentem-se eternamente da sua 
origem”. Em relação ao termo “ressentem-se”, marque 
a alternativa que indica um de seus possíveis signifi-
cados, de acordo com o contexto em que foi aqui em-
pregado.

a) Desejar em vão um passado utópico.
b) Esquecer-se de algo importante.
c) Sentir os efeitos de algo.
d) Viver em contínua desesperação.
___________________________________________

03. No trecho selecionado, o autor menciona as cir-
cunstâncias que ajudaram os povos a “desenvolver-
-se”. Nesse caso, a partícula “-se”, em “desenvolver-
-se”, pode ser classificada como:

a) partícula de realce.
b) pronome reflexivo.
c) partícula apassivadora.
d) conjunção subordinativa.
___________________________________________
04. No trecho “de tudo, enfim, quanto compõe o que se 
chama caráter nacional”, o termo “enfim” poderia ser 
substituído, sem alterar o sentido da frase, por:

a) em suma
b) tampouco
c) entretanto
d) porventura
___________________________________________
05. No trecho “estas poucas linhas de autoridade in-
suspeita servirão de carta de recomendação…”, a ex-
pressão “autoridade insuspeita” se refere:

a) a Alexis de Tocqueville.
b) ao imperador brasileiro à época.
c) aos entusiastas da história pátria.
d) ao que se chama caráter nacional.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Assinale a alternativa CORRETA sobre os                    
conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {2, 4, 6, 8, 10, 12}.

a) A interseção dos conjuntos é nula.
b) A união dos conjuntos tem 12 elementos.
c) A união dos conjuntos tem menos elementos que a 
interseção dos conjuntos.
d) A interseção dos conjuntos tem 3 elementos.
___________________________________________
07. Em uma empresa, os funcionários foram entrevis-
tados para saber quantas horas, em média, passam 
no computador fora do horário de trabalho. A tabela a 
seguir representa as respostas dadas pelos funcioná-
rios.

Durante o preenchimento da tabela, duas informações 
não foram acrescentadas: a quantidade de funcioná-
rios que ficam entre 2 e 3 horas no computador fora do 
horário de trabalho e a porcentagem de funcionários 
que ficam menos de 1 hora no computador fora do ho-
rário de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta 
essas duas informações.

Quantidade de 
Funcionários

Quantidade média 
de horas

Porcentagem

9Entre 1 e 2  horas 45%
6Menos de 1 hora

Entre 2 e 3 horas 20%
1Mais de 3 horas 05%
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a) 6 e 30%.
b) 4 e 25%.
c) 4 e 30%.
d) 6 e 25%.
___________________________________________

08. Em um triângulo retângulo, um dos ângulos agu-
dos mede ß e a hipotenusa mede 15 cm. Sabendo que 
sen (ß) = 0,6, qual é a soma das medidas dos catetos 
desse triângulo?

a) 21 cm
b) 22 cm
c) 23 cm
d) 24 cm
___________________________________________

09. Todos os moradores do município de Cidadópolis 
gostam de comer batata. Assinale a alternativa corre-
ta.

a) Existem moradores de Cidadópolis que não gostam 
de comer batata.
b) Se alguém não gosta de batata, não mora em Ci-
dadópolis.
c) Todas as pessoas que gostam de comer batata mo-
ram em Cidadópolis.
d) Se alguém não mora em Cidadópolis, não gosta de 
batata.
___________________________________________

10. Em um concurso, a cada 5 questões corretas, ga-
nha-se 4 pontos. Maurício fez esse concurso e, após 
responder todas as questões, ficou com 36 pontos. 
Quantas questões Maurício acertou nesse concurso?

a) 4
b) 28
c) 36
d) 45
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia a seguir, a respeito de recentes 
ocorrências no cenário político nacional, e mar-
que a alternativa que contém o nome que preenche                      
CORRETAMENTE a lacuna.

“O desembargador ___________, indicado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, vai tomar posse como novo 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde 
desta quinta-feira. Ele assumirá a cadeira deixada por 
Celso de Mello, que se aposentou. Ele teve seu nome 
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado em 21 de outubro, após mais de dez horas de 
sabatina. O ministro indicado é natural de Teresina, 
no Piauí, tem 48 anos de idade e integrou o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região desde 2011”. 

(Portal O Tempo, 04/11/2020, com adaptações).

a) André Mendonça
b) Jorge Oliveira
c) Kassio Nunes
d) Sergio Moro
___________________________________________
12. Em relação às últimas eleições presidenciais re-
alizadas nos Estados Unidos da América, marque a 
alternativa que indica o nome do candidato escolhido 
pelo Partido Democrata para rivalizar com o represen-
tante do Partido Republicano.

a) Barack Obama.
b) Donald Trump.
c) Joe Biden.
d) Hillary Clinton.
___________________________________________
13. A matéria jornalística a seguir trata de um pleito 
eleitoral ocorrido recentemente num país fronteiriço ao 
Brasil. Marque a alternativa que indica o nome desse 
país, de modo a preencher adequadamente a lacuna.

“Por meio de nota divulgada pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, o governo brasileiro cumprimentou o 
candidato Luis Arce pela vitória na eleição presidencial 
da ____________. Candidato do partido de esquerda 
Movimento ao Socialismo (MAS) e aliado do ex-pre-
sidente Evo Morales, cujo governo integrou como mi-
nistro da Economia, Arce foi oficialmente proclamado 
presidente nesta sexta-feira, após a conclusão da apu-
ração”. 

(Portal G1, 24/10/2020, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Colômbia.
d) Venezuela.
___________________________________________
14. Considere a análise a seguir, concernente à atu-
al posição do Brasil perante um relevante organismo 
internacional, e marque a alternativa que contém o 
nome do bloco a que se faz referência.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já não diz 
que deseja a saída do Brasil dessa organização inter-
nacional. Em um discurso lido durante a cúpula dos 
presidentes do bloco, realizada neste ano em formato 
virtual devido às restrições da pandemia do coronaví-
rus, ele afirmou que os acordos que desde os anos 90 
unem seu país à Argentina, Paraguai e Uruguai são ‘o 
melhor veículo’ para a inserção internacional do Brasil. 
Bolsonaro não saiu do ‘script’, nem polemizou com o 
argentino Alberto Fernández, com quem não fala des-
de que o mandatário do país vizinho assumiu o poder 
em dezembro do ano passado”. 

(El País, 02/07/2020, com adaptações).

a) ALCA.
b) Brics.
c) Mercosul.
d) ONU.
___________________________________________
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15. De acordo com o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, para a interpretação dessa lei devem ser 
levados em conta determinados aspectos. Marque a 
alternativa que NÃO indica um desses aspectos.

a) As exigências do bem comum.
b) Os direitos e deveres individuais e coletivos.
c) A superioridade hierárquica dessa lei perante a 
Constituição Federal.
d) A condição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. “A atuação do fonoaudiólogo junto a pessoas com 
distúrbios da fluência envolve a aplicação de conhe-
cimentos e condutas específicas que contemplam o 
desenvolvimento da habilidade clínica em selecionar e 
utilizar instrumentos de avaliação e intervenção (equi-
pamentos e protocolos), analisar e interpretar os da-
dos qualitativos e quantitativos e realizar o diagnóstico 
diferencial” (OLIVEIRA; CORREIA; DI NINNO, 2016). 

Sobre o tema apresentado, assinale a opção                      
INCORRETA.

a) a fluência da fala apresenta três dimensões bási-
cas: a taxa de elocução, a continuidade e as estraté-
gias de correção. 
b) frequentemente, o fluxo de informações ou o núme-
ro de palavras fluentes emitidas por uma pessoa com 
gagueira é reduzido quando comparado a uma pessoa 
que não gagueja.
c) para a avaliação da taxa de elocução, é necessário 
medir o tempo utilizado na amostra de fala espontâ-
nea para calcular o fluxo de sílabas e de palavras por 
minuto.
d) a avaliação da fluência propõe caracterizar o trans-
torno da fala apenas por meio da quantificação das 
disfluências.
___________________________________________
17. O transtorno dos sons da fala, antes denominado 
de “transtorno fonológico” é um termo genérico que se 
refere à qualquer dificuldade ou combinação de difi-
culdades de percepção, produção motora ou repre-
sentação fonológica dos sons da fala (ASHA, 2020). 
O quadro a seguir apresenta exemplos de produções 
de uma criança com diagnóstico fonoaudiológico de 
transtorno dos sons da fala.

  

Avalie as afirmações sobre as produções encontradas:

I. É observado processo de plosivização;
II. Apresenta coocorrência de processos;
III. Os processos são de anteriorização, semivocaliza-
ção e dessonorização;
IV. É observado processo de posteriorização.

São CORRETAS apenas as afirmações:

a) I e III.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e IV.
___________________________________________
18. A oferta de serviços voltados à terapia fonoaudio-
lógica, com enfoque em terapia de linguagem, possui 
uma distribuição visivelmente desigual no território 
brasileiro e nos diferentes grupos socioeconômicos e 
culturais (FERNANDES; MOLINI-ALVEJONAS, 2016).
Sobre a temática desenvolvimento da linguagem oral, 
selecione a alternativa CORRETA:

a) variações regionais, sociais ou culturais/étnicas da 
linguagem (e.g., dialetos) não devem ser considera-
das quando a pessoa está sendo avaliada para preju-
ízo da linguagem. 
b) o papel principal do fonoaudiólogo que trabalha com 
intervenção precoce nos transtornos de linguagem é 
atuar em conjunto com a família/cuidadores, auxilian-
do nas atividades diárias das crianças.
c) uma vez que as atividades devem ser realizadas 
dentro da rotina da família, o fonoaudiólogo deve en-
focar seu trabalho nas necessidades que ele acredite 
ser o alvo da intervenção.
d) o atraso de linguagem é um diagnóstico encontrado 
com frequência em crianças.
___________________________________________
19. Victor, 10 anos de idade, cursando o 5º ano do en-
sino fundamental público na data da avaliação fonoau-
diológica. A partir da história clínica, foi relatado que o 
desenvolvimento neuropsicomotor da criança ocorreu 
de forma compatível com o esperado. As avaliações 
otorrinolaringológicas e audiológica básicas, por sua 
vez, apresentaram resultados dentro dos padrões de 
normalidade com presença de limiar de audibilidade 
de, no mínimo, 20 dBNA em todas as frequências so-
noras avaliadas (NORTHERN; DOWNS, 1989). Durante 
o processo de avaliação e diagnóstico fonoaudiológi-
co, verificou-se leitura com alteração de fluência, ritmo 
e alterações na compreensão de texto para a idade 
e escolaridade. Na redação, apresentou escrita com 
apoio na oralidade, identificando-se substituição sur-
da/sonora, e disgrafia. Apresentou raciocínio lógico 
matemático inadequado. Com base na descrição do 
caso, qual alternativa indica CORRETAMENTE a hipó-
tese diagnóstica fonoaudiológica?

a) Dificuldade de aprendizagem. 
b) Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. 
c) Transtorno Específico da Aprendizagem. 
d) Transtorno do processamento auditivo.
___________________________________________
20. “O processo de envelhecimento é marcado por fa-
tores socioeconômicos, por fatores ambientais e pelo 
aparecimento de enfermidades, sendo influenciado 
não apenas pela idade, mas, em grande medida, pelo 
modo como o indivíduo vive e as relações que estabe-
lece [...].” 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. UNASUS/UFMA. 

Saúde da Pessoa idosa. São Luís, 2013. 

Alvo Produção

faca [‘fatƏ]
chave [‘savi]

palhaço [pa’yasu]
jaca [‘ƒakƏ]



4

Sobre a intervenção terapêutica fonoaudiológica na 
saúde dos idosos, julgue as afirmações como verda-
deiras (V) ou falsas (F):

I. O fonoaudiólogo tem um papel importante enquanto 
constituinte de programas e equipes interdisciplinares, 
por fornecer subsídios teóricos e práticos quanto à in-
terface da atenção relacionada à comunicação huma-
na e seus distúrbios;
II. O fonoaudiólogo não precisa considerar o nível de 
escolaridade da pessoa, uma vez que este não incorre 
em erros que possam afetar o diagnóstico;
III. Outro aspecto a ser destacado é a atuação fonoau-
diológica no impacto social da perda auditiva no e para 
o idoso, descrevendo a utilização do AASI, no que 
concerne à satisfação dos usuários e à aplicabilidade 
prática da sua utilização, bem como a percepção de se 
abordar a perda auditiva na atenção básica de saúde.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

a) I e II
b) I e III 
c) II e III
d) II
___________________________________________
21. Em relação ao controle neurológico da deglutição, 
julgue as afirmações a seguir: 

I. A deglutição pode ser disparada por diferentes cen-
tros nervosos acima do tronco cerebral.
II. Três nervos encefálicos possibilitam o controle sen-
sorial eferente da fase oral da deglutição: o Facial VII, 
o Hipoglosso XII e o Trigêmeo V.
III. O controle motor dos componentes faríngeos da 
deglutição ocorre por meio dos seguintes pares de 
nervos encefálicos: Trigêmeo V, Facial XII, Glossofa-
ríngeo VII e Hipoglosso X. 
IV. Os nervos encefálicos envolvidos na deglutição 
são: Trigêmeo V, Facial VII, Glossofaríngeo IX, Vago 
X, Hipoglosso XII e Acessório XI.

Estão CORRETAS as afirmações:

a) apenas I e IV.
b) apenas II e III.
c) apenas I, III e IV.
d) apenas II, III e IV.
___________________________________________
22. O reflexo de sucção aparece ainda em vida intrau-
terina e sua função é vital para o neonato manter-se 
alimentado e hidratado. Considerando as estruturas 
envolvidas na sucção do neonato e suas funções, as-
sinale a alternativa INCORRETA:

a) a língua desempenha várias funções, entre elas a 
criação de pressão intraoral, extração do líquido e pro-
pulsão do líquido para a faringe.
b) a função dos lábios se restringe a, sozinhos, man-
terem o vedamento adequado à captação do bico ou 
mamilo.

c) a mandíbula contribui para o alargamento da cavi-
dade oral a partir da pressão negativa intraoral.
d) o palato muscular em contato com o dorso da lín-
gua tem a função de realizar o vedamento posterior da 
cavidade oral.
___________________________________________
23. Carlos é professor do ensino infantil há 10 anos. 
Procurou um(a) fonoaudiólogo(a) com a queixa de 
que, nos últimos três anos, tem perdido a voz com 
frequência ou ficado com voz rouca, sentindo fadiga 
vocal e dificuldade em manter a intensidade, principal-
mente no final do dia e no decorrer da semana.

Considerando a conduta fonoaudiológica frente a quei-
xa de Carlos, são CORRETAS as afirmações: 

l. o(a) fonoaudiólogo(a) deve realizar avaliação vocal, 
iniciar a terapia e realizar orientações pertinentes a ro-
tina de Carlos.
II. o(a) fonoaudiólogo(a) deve investigar o uso da voz 
além do âmbito profissional e os hábitos da rotina de 
Carlos.
III. o(a) fonoaudiólogo(a) deve encaminhá-lo para ava-
liação otorrinolaringológica.
IV. orientar que Carlos solicite remanejamento para 
outra função, com menor esforço vocal, para que a te-
rapia fonoaudiológica seja eficaz.

a) apenas I, II e IV.
b) apenas II e IV.
c) apenas I, II e III. 
d) apenas I e IV.
___________________________________________
24. “A doença de Parkinson (DP) é uma das afecções 
degenerativas mais frequentes do sistema nervoso 
central. Suas principais manifestações clínicas envol-
vem o sistema motor e incluem: tremor de repouso, 
rigidez muscular, acinesia e alterações posturais. Em 
fases mais avançadas da DP, pode haver significativo 
comprometimento da produção da voz e articulação 
dos sons de maneira a prejudicar a comunicação oral” 
(DIAS; LIMONGI, 2003). 

Na Doença de Parkinson, os distúrbios da voz decor-
rem de três fatores principais, que são eles:
a) monotonia, redução da intensidade e alterações na 
qualidade. 
b) articulação imprecisa, redução da intensidade e al-
terações na qualidade. 
c) restrições na modulação da frequência e intensida-
de, redução da intensidade e alterações da qualidade. 
d) restrições na modulação da frequência e intensida-
de, elevação da intensidade e alterações da qualida-
de.
___________________________________________
25. Considerando o sistema de classificação das dis-
fonias de Behlau et al. (2001) assinale a alternativa 
que corresponde à descrição: alterações vocais cau-
sadas pelo uso incorreto da voz, inadaptações vocais 
e alterações psicogênicas.



5

28. A Lei Orgânica da Saúde, também conhecida como 
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recupera-
ção da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. 
De acordo com a disposição preliminar:

Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, 
as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou 
privado.

Considerando o tema abordado, analise as afirmações 
seguintes:

I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício;
II. Dizem respeito também à saúde as ações que se 
destinam a garantir às pessoas e à coletividade condi-
ções de bem-estar físico, mental e social;
III. O conjunto de ações e serviços de saúde, presta-
dos por órgãos e instituições públicas federais, esta-
duais e municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui 
o Sistema Único de Saúde (SUS).
IV. Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) 
é a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização dissociada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) I, II e IV.
b) I, II e III.
c) III e IV.
d) II, III e IV
___________________________________________
29. Ainda sobre a Lei Orgânica da Saúde, as ações 
e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo a alguns princípios. Sobre tais 
princípios é INCORRETO afirmar que:

a) a universalidade dispõe sobre o acesso aos servi-
ços de saúde em todos os níveis de assistência.
b) a integralidade de assistência é entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigi-
dos para cada caso em todos os níveis de complexi-
dade do sistema. 
c) a igualdade da assistência à saúde deve ser reali-
zada sem preconceitos ou privilégios de qualquer es-
pécie.
d) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde e de outrem.

a) disfonia organofuncional.
b) disfonia psicogênica.
c) disfonia orgânica.
d) disfonia funcional.
___________________________________________
26. “A timpanometria é uma medida objetiva, dinâmica, 
que avalia a mobilidade do conjunto tímpano-ossicular 
em resposta a graduais variações de pressão no me-
ato acústico externo” (ENDO; CURI, 1998). As curvas 
timpanométricas são sugestivas de diferentes condi-
ções de orelha média. As curvas do tipo A, Ar, B e C 
são associadas, respectivamente, à:

a) mobilidade normal do sistema tímpano ossicular; 
baixa mobilidade do sistema tímpano-ossicular; au-
sência de mobilidade de sistema tímpano-ossicular; 
pressão de ar de orelha média desviada para pressão 
negativa. 
b)  ausência de mobilidade de sistema tímpano ossi-
cular; pressão de ar de orelha média desviada para 
pressão negativa; mobilidade normal do sistema tím-
pano ossicular; baixa mobilidade do sistema tímpano-
-ossicular.
c) baixa mobilidade do sistema tímpano-ossicular; mo-
bilidade normal do sistema tímpano ossicular; pressão 
de ar de orelha média desviada para pressão negativa; 
ausência de mobilidade de sistema tímpano-ossicular.
d) pressão de ar de orelha média desviada para pres-
são negativa; ausência de mobilidade de sistema tím-
pano-ossicular; mobilidade normal do sistema tímpano 
ossicular; baixa mobilidade do sistema tímpano-ossi-
cular.
___________________________________________
27. “Qualquer privação sensorial auditiva poderá acar-
retar problemas nos processos comunicativos, interfe-
rindo no desenvolvimento cognitivo global, no apren-
dizado e nas relações interpessoais, podendo, ainda, 
prejudicar o desenvolvimento escolar e, consequente-
mente, a atuação profissional da população acometi-
da” (VIEIRA; MACEDO; GOLÇALVES, 2007). 

Sobre o tema, qual alternativa indica CORRETAMEN-
TE quais métodos objetivos podem ser utilizados na 
avaliação audiológica infantil?

a) audiometria tonal limiar, logoaudiometria e imitan-
ciometria.
b) audiometria de reforço visual, imitanciometria e 
emissões otoacústicas evocadas por transiente.
c) emissões otoacústicas evocadas, imitanciometria e 
PEATE.
d) audiometria de reforço visual, PEATE e emissões 
otoacústicas evocadas por estímulo-frequência.
___________________________________________
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30. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Centenário do Sul, a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município 
e das entidades da Administração Direta e Indireta, 
quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida:

a) Pela Câmara Municipal, mediante controle externo.
b) Pela Secretaria de Administração e Finanças.
c) Pelo Prefeito Municipal.
d) Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social.
___________________________________________


