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Nome do Candidato  Inscrição

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Para coibir falsificações, remédios devem ganhar 
“RG” até o final de 2016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015
 

A caixinha de remédio como você conhece deve 
mudar em breve. A partir do final de 2016, deve começar 
a valer a lei de rastreabilidade dos medicamentos, 
que determina que cada caixinha será rastreável a 
partir de um código 2D (em duas dimensões). Estima-
se que um a cada cinco medicamentos vendidos no 
Brasil seja falsificado, segundo a OMS.

Essa espécie de “RG dos remédios” servirá para 
que as agências regulatórias como a Anvisa possam 
saber o caminho que um medicamento faz, desde o 
momento da fabricação até a comercialização.  O 
consumidor também terá parte nisso: será possível 
verificar a partir do código da caixa se o remédio é 
verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam 
no Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até 
dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até 
dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar 
o prazo de adequação para só depois de 2025. As 
informações sobre o consumo de medicamentos de 
todos os brasileiros, e portanto as informações de 
demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande 
valor para obter informações sobre a venda de 
remédios para poder definir estratégias de marketing 
e a atuação dos representantes de laboratórios 
junto aos médicos (que podem até ganhar dinheiro 
e viagens pelo número de prescrições). Existem 
empresas que pagam farmácias para obter dados de 
médicos, números de vendas etc. e, então, os vendem 
à indústria.

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação 
seria passada para o governo. Mas a regulamentação 
feita pela Anvisa em 2013 não explicita como seriam 
armazenadas essas informações e quem teria acesso 
a elas. Apenas fica determinado que a indústria é 
responsável pela segurança da cadeia desde a saída 
da fábrica até chegar ao consumidor final.

As redes de drogarias e farmácias, representadas 
pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias), criticam o fato das farmácias 
terem de reportar cada venda às farmacêuticas. 
Com a lei da rastreabilidade, cada modificação de 
lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia 

e farmácia para o consumidor) deve ser informada. 
“Isto é um verdadeiro absurdo contra a privacidade 
da informação prevista na Constituição. Com todas 
essas informações à mão, fabricantes poderão 
alijar empresas, manipular preços e dominar a 
concorrência”, afirmou o presidente executivo da 
Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

Além disso, as redes de farmácias pedem um 
prazo maior. “Mais de 180 mil estabelecimentos - 
entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão 
de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa 
operação logística”, disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado 
que pede alterações no envio de informações sobre 
os medicamentos e propõe um prazo maior para 
adequação. No projeto, do senador Humberto Costa 
(PT), é proposto que cada membro da cadeia tenha 
seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema 
Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o 
governo federal construa seu próprio banco de dados 
para armazenar e consultar todas as movimentações 
dos medicamentos. Junto a essa demanda, o senador 
pede mais 10 anos após a aprovação da lei para 
que todos se adequem, ou seja, o rastreamento só 
passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou 
que o prazo de dez anos pode não ser necessário e 
que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser 
colocado em votação.

A Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas 
que respondem por mais de 50% dos medicamentos 
comercializados no Brasil, afirma estar preparada 
para se adequar à lei e produzir cerca de 4 bilhões 
de caixinhas por ano com o código individual para 
o rastreamento. “Já estamos preparados para 
cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito 
importante não só para evitar a falsificação mas 
também para aumentar a transparência ao longo da 
cadeia farmacêutica com o recolhimento correto de 
tributos e o combate ao roubo de cargas”, afirmou 
o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, 
Marcelo Liebhardt. 

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve 
encarecer o produto final: “a implantação do 
rastreamento de medicamentos promove um retorno 
significativo na redução de custos de produção, de 
controles e gerenciamento de estoques, evitando 
perdas e impulsionando o processo produtivo e de 
disponibilização de produtos”.

Texto adaptado. Fonte: http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-no-
ticias/redacao/2015/07/23/remedios-devem-ganhar-rg-ate-o-final-

de-2016.htm
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QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que corresponde ao tema 
central do texto.

(A) Falsificação de medicamentos.
(B) Lucro arrecadado pela indústria farmacêutica.
(C) Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.
(D) Elevado consumo de medicamentos falsificados.
(E) Implantação de rastreamento de medicamentos.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é possível afirmar que, 
com a nova lei, 

(A) somente as caixinhas com o código 2D serão 
rastreadas. 

(B) em 2016, estará em vigor a lei de rastreabilidade 
dos medicamentos.

(C) a Anvisa poderá saber o caminho que um 
medicamento faz, desde o momento da fabricação 
até o consumidor final.

(D) o consumidor não terá qualquer vantagem.
(E) no Brasil, 2016 será o ano em que o sistema de 

rastreamento deverá ser implantado.
 

QUESTÃO 03
Em ‘“Mais de 180 mil estabelecimentos - entre 
farmácias, hospitais e postos de saúde – terão 
de se adequar tecnologicamente. Será uma 
complexa operação logística’”, as aspas foram 
empregadas no texto 

(A) para indicar uma citação. 
(B) para delimitar o título da obra que será publicada.
(C) para ironizar a situação considerada absurda.
(D) para expressar uma opinião do autor do texto.
(E)  inadequadamente.

QUESTÃO 04
Em “A caixinha de remédio como você conhece 
deve mudar em breve”, 

(A) o verbo “conhece” encontra-se conjugado no tempo 
presente do subjuntivo.

(B) apesar de, na locução verbal “deve mudar”, o 
verbo “deve” estar conjugado no tempo presente 
do indicativo, a ação da mudança deverá acontecer 
em um tempo futuro.

(C) o verbo “mudar” na locução  verbal “deve mudar” 
está conjugado no tempo futuro do indicativo.  

(D) os verbos “conhece” e “deve” , apesar de estarem 
conjugados no tempo presente, remetem a ações 
futuras.

(E) o verbo “deve”, na locução verbal “deve mudar”, é 
um verbo auxiliar que indica possibilidade. 

QUESTÃO 05
Em “Estima-se que um a cada cinco 
medicamentos vendidos no Brasil seja 
falsificado”, 

(A) “seja falsificado” deveria estar no plural para 
concordar com “cinco medicamentos”. 

(B) “seja falsificado” está no singular para concordar 
com “Brasil”.

(C) “seja falsificado” está no singular para concordar 
com “um”.

(D) o verbo “Estima-se” deveria estar no plural, pois o 
sujeito é indeterminado. 

(E) “vendidos” deveria estar no singular para concordar 
com “medicamento”, termo que está elíptico após o 
termo “um”.

QUESTÃO 06
Em “As informações sobre o consumo de 
medicamentos de todos os brasileiros, e 
portanto as informações de demanda e vendas, 
são muito valiosas”, 

(A) a vírgula existente entre “demanda e vendas” e “são 
muito valiosas” foi empregada inadequadamente, 
pois não se separa sujeito de verbo. 

(B)  o verbo “são” se encontra no plural para concordar 
com o seu sujeito antecedente “vendas”.

(C) como o verbo “ser” pode concordar com o 
predicativo, nesse caso, ele está concordando com 
“valiosas”. 

(D) a informação que está entre vírgulas apresenta 
um detalhe referente ao que se apresenta na 
expressão anterior.

(E) a informação intercalada entre as vírgulas pode ter 
sido a causa da concordância inadequada do verbo, 
que ficou longe e não estabeleceu concordância 
com o seu sujeito “consumo de medicamentos”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa cujo “para” em destaque 
NÃO tem função de introduzir uma ideia de 
finalidade.

(A) “a indústria  farmacêutica gasta um grande valor 
para obter informações sobre a venda de remédios”. 

(B) “obter informações sobre a venda de remédios para 
poder definir estratégias de marketing e a atuação 
dos representantes de laboratórios...”.

(C) “é proposto que cada membro da cadeia tenha seu 
próprio banco de dados (...) para que o governo 
federal construa seu próprio banco de dados”.

(D) “Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o 
prazo de adequação para só depois de 2025.”

(E) “que o governo federal construa seu próprio banco 
de dados para armazenar e consultar todas as 
movimentações dos medicamentos.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C OQUESTÃO 08
Em “Há um projeto de lei em tramitação 
no Senado que pede alterações no envio 
de informações sobre os medicamentos e 
propõe um prazo maior para adequação”, o 
termo em destaque

(A) funciona como conjunção integrante. 
(B) retoma o termo antecedente “Senado”.
(C) remete ao projeto de lei referido anteriormente.
(D) remete ao termo “tramitação”  mencionado 

anteriormente.
(E) foi empregado inadequadamente, pois, em seu 

lugar, deveria ser empregado o termo “qual”.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que todas as 
palavras apresentam dígrafo.  

(A) Paraguai – trato - galho. 
(B) Chave – carro - campeão.
(C) Chuva – pedra - campeão.
(D) Passo – chave – trigo.
(E) Trigo – pedra – Paraguai.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cuja palavra ou 
expressão em destaque NÃO tem a função de 
caracterizar o termo antecedente.

(A) “terão de se adequar tecnologicamente”. 
(B) “propõe um prazo maior para adequação”.
(C) “cada membro da cadeia”.
(D) “55 empresas farmacêuticas”.
(E) “promove um retorno significativo”.

QUESTÃO 11
A negação de “Todos os candidatos vão 
passar no concurso” é

(A) “Existe candidato que não passará no concurso”.
(B) “Existe apenas um candidato que vai passar no 

concurso”.
(C) “Existe apenas um candidato que não vai passar 

no concurso”.
(D) “Nenhum candidato vai passar no concurso”.
(E) “Todos os candidatos não vão passar no 

concurso”.

QUESTÃO 12
Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, 
quantas garrafas térmicas de 3/5 de litros ela 
poderá encher?

(A) 9
(B) 12
(C) 15
(D) 20
(E) 25

QUESTÃO 13
Em um jantar, foram servidas duas opções 
de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar 
havia 65 pessoas, das quais 40 comeram 
carne de boi, 20 comeram carne de frango e 
10 não comeram nenhuma das duas carnes. 
Então, quantas pessoas comeram carne de 
boi, mas não comeram carne de frango?

(A) 5
(B) 15
(C) 30
(D) 35
(E) 45

QUESTÃO 14
Dos 5000 candidatos inscritos para uma 
prova de concurso, 30% fizeram algum 
tipo de cursinho particular. Sabendo disso, 
quantos candidatos não fizeram nenhum tipo 
de cursinho particular?

(A) 4000
(B) 3500
(C) 3000
(D) 2500
(E) 1500
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 15
Na sequência dos números pares iniciada 
pelo número 14, qual é a soma do terceiro 
termo com o quinto termo?

(A) 32
(B) 36
(C) 40
(D) 42
(E) 48

QUESTÃO 16
De acordo com o que expressa a Lei 12.550/11, 
que autorizou a criação da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale 
a alternativa correta.

(A)  A EBSERH é uma empresa pública unipessoal 
e terá seu capital social integralmente sob a 
propriedade da União.

(B)  A EBSERH é uma sociedade pública e terá seu 
capital social integralmente sob a propriedade da 
iniciativa privada.

(C)  A EBSERH é uma empresa privada e terá seu 
capital social integralmente sob a propriedade da 
iniciativa privada.

(D)  A EBSERH é uma sociedade pública e terá seu 
capital social dividido entre a iniciativa privada e 
a União, de forma igualitária.

(E)  A EBSERH é uma sociedade pública e seu capital 
social poderá ser aberto à iniciativa privada, 
desde que, ao menos metade, permaneça como 
propriedade da União.

QUESTÃO 17
De acordo com o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11,  
a EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico 
próprio das empresas

(A)  públicas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.

(B)  privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.

(C)  públicas quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, sujeitando-se ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas quanto aos 
direitos e obrigações trabalhistas e tributárias.

(D)  privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

(E)  públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

QUESTÃO 18
De acordo com o que dispõe o Estatuto 
Social da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (aprovado pelo Decreto                              
nº 7.661/11), assinale a alternativa correta.

(A)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde, 
portanto, no desenvolvimento de suas atividades 
de assistência à saúde, a EBSERH deve 
observar as diretrizes e políticas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde.

(B)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Educação 
e, mesmo quando no desenvolvimento de suas 
atividades de assistência à saúde, a EBSERH é 
dispensada de observar as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

(C)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da 
Previdência Social e, no desenvolvimento 
de suas atividades de assistência à saúde, a 
EBSERH observará as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  

(D)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Fazenda, 
mas, no desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH é vinculada ao 
Ministério da Saúde.

(E)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da 
Educação e, no desenvolvimento de suas 
atividades de assistência à saúde, a EBSERH 
observará as diretrizes e políticas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde.  

QUESTÃO 19
De acordo com as disposições do Regimento 
Interno da EBSERH - 2ª revisão, são Órgãos 
de Administração:

(A)  Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
(B)  Diretoria Executiva, Comissão de Controle 

Interno e Auditoria Interna.
(C)  Conselho de Administração, Diretoria Executiva 

e Conselho Consultivo. 
(D)  Conselho de Administração, Conselho Consultivo 

e Conselho Fiscal.
(E)  Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão 

de Ética.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno 
da EBSERH - 2ª revisão, designar os 
componentes da Comissão de Ética da 
EBSERH, compete ao 

(A)  Presidente da República.
(B)  Diretor de Gestão às Pessoas.
(C)  Conselho Fiscal.
(D)  Presidente da EBSERH.
(E)  Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 21
De acordo com as diretrizes da Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o 
Plenário dos Conselhos de Saúde

(A)  se reunirá, no mínimo, a cada mês e, 
extraordinariamente, quando necessário, e 
terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

(B)  se reunirá, no mínimo, a cada quatro meses 
e, extraordinariamente, quando necessário, 
e terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

(C)  se reunirá, no mínimo, uma vez por semana 
e, extraordinariamente, quando necessário, 
e terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas.

(D)  se reunirá em todos os finais de semana e 
terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas.

(E)  se reunirá, no mínimo, a cada ano e, 
extraordinariamente, quando necessário, e 
terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

QUESTÃO 22
De acordo com o que expressa a Constituição 
Federal, no que tange a participação da 
iniciativa privada na assistência à saúde, 
assinale a alternativa correta.

(A)  As instituições privadas não poderão participar 
do Sistema Único de Saúde. Somente será 
possível, segundo diretrizes deste e mediante 
convênio, participação de entidades filantrópicas 
e as sem fins lucrativos.

(B)  As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, vedada a 
participação de entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos.

(C)  As instituições privadas poderão participar do 
Sistema Único de Saúde somente de forma 
subsidiária, quando não houver serviço público 
disponível, mediante contrato de direito público, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos.

(D)  As instituições privadas poderão participar do 
Sistema Único de Saúde somente de forma 
subsidiária, quando não houver serviço público 
disponível, mediante convênio com as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

(E)  As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do Sistema Único de Saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

QUESTÃO 23
De acordo com as disposições da Lei Orgânica 
da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a 
exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 
medicamentos, produtos e procedimentos, 
bem como a constituição ou a alteração de 
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica 
são atribuições

(A)  do Conselho da Saúde, assessorado pelo 
Ministério de Ciências e Tecnologia.

(B)  do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
assessorado pela Conferência Nacional de 
Saúde.

(C)  do Ministério da Saúde, assessorado pelo 
Conselho Nacional de Saúde.

(D)  do Ministério da Saúde, assessorado pela 
Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS.

(E)  exclusivas do Município, assessorado pela 
Conferência Nacional de Saúde.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 24
De acordo com o que expressa a Lei 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados 
como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal serão

(A)  destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
(B)  destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
(C)  destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
(D)  destinados, pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
(E)  divididos igualitariamente.

QUESTÃO 25
De acordo com as definições do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

(A)  Portas de Entrada são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS.

(B)  A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o 
SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.

(C)  A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes a serem 
observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.  

(D)  O processo de planejamento da saúde será descendente e independente, desde o nível federal até o local, 
devendo, no entanto, ser ouvidas as respectivas Conferências de Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

(E)  O Conselho de Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RENAME) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que apresenta o nome do equipamento demonstrado na figura a seguir.

(A) Aparelho de amplificação sonora individual.
(B) Implante coclear.
(C) Sapata.
(D) Equipamento para Processamento Auditivo.
(E) Sistema de FM.
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QUESTÃO 27
Na criança com paralisia cerebral, alguns 
aspectos mais gerais relacionados à 
postura corporal e ao desenvolvimento 
motor necessitam ser observados pelo 
fonoaudiólogo, uma vez que esses aspectos 
irão influenciar significativamente o processo 
terapêutico. Considerando essa situação, 
assinale a alternativa correta.

(A) Para atendimento da sintomatologia da paralisia 
cerebral é muito importante a ação integrada de 
um profissional, isto é, de um médico.

(B) A fonoaudiologia atua para a obtenção de melhor 
controle dos órgãos fonoarticulatórios e na 
correção dos distúrbios da fala.

(C) O tratamento dos sintomas apresentados pelo 
paralítico cerebral deve ser realizado apenas 
com o diagnóstico fechado.

(D) O fonoaudiólogo não trabalha nesses casos 
e encaminha o paciente diretamente para a 
fisioterapia.

(E) A definição de paralisia cerebral é uma lesão 
focal, não evolutiva, que altera os aspectos da 
linguagem após uma lesão cerebral, decorrente 
de traumas, infecções, AVC´s, entre outros. 

QUESTÃO 28
O leite materno, além de ser o alimento 
ideal para o recém-nascido, proporciona 
outros benefícios, que refletirão por toda 
a vida da criança e da mãe, pois facilita o 
relacionamento entre ambas. Referente ao 
assunto, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A produção de prolactina é uma 
resposta somática à sucção, enquanto a 
secreção de ocitocina que leva à ejeção 
do leite é um reflexo psicossomático. 
Assim, podemos ver que sucção e 
esvaziamento da mama são condições 
básicas para a lactação.

II. A primeira secreção produzida pela 
glândula mamária é o colostro, um 
líquido claro, de reação alcalina, 
produzido de 18 a 24 horas após o parto. 
O colostro é rico em proteínas, sódio, 
potássio e anticorpos antibacterianos, 
com menor teor de gorduras e lactose 
que o leite materno dito “maduro”.

III. O aleitamento natural deduz, de maneira 
significante, a morbimortalidade 
neonatal, principalmente em 
comunidade de baixo nível 
socioeconômico.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II.
(E) Apenas I, II e III.

QUESTÃO 29
A sucção nutritiva artificial realizada na 
mamadeira se restringe principalmente à 
ação dos músculos

(A) masseter e pterigóideo medial.
(B) temporal e bucinador.
(C) orbicular dos lábios e temporal.
(D) bucinador e orbicular dos lábios.
(E) bucinador e pterigóideo medial.

QUESTÃO 30
Os dados colhidos na anamnese vocal 
auxiliam enormemente no fechamento do 
diagnóstico de uma disfonia. Referente ao 
assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Disfonias de instalação gradual tendem a indicar 
um componente funcional envolvido.

(B) A voz que piora ao final do dia indica fadiga 
muscular.

(C) Pigarro constante frequentemente é sintoma de 
refluxo laringoesofágico. 

(D) Quando a voz está pior pela manhã, é indicativo 
de fenda à fonação.

(E) Alguns medicamentos têm, como efeito colateral, 
efeitos indesejáveis na voz.  
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QUESTÃO 31
Um paciente procura a clínica de 
fonoaudiologia com queixa de cansaço vocal. 
É vendedor e refere que precisa falar muito. 
À avaliação perceptiva da voz, verificou-se: 
qualidade vocal rouca, pitch grave, loudness 
aumentada, tempos máximos fonatórios: /a/: 
15 s, /i/: 17 s, /u/: 18 s, /s/: 15 s, /z/: 20 s.
Referente ao caso, assinale a alternativa 
correta.

(A) A qualidade vocal rouca do paciente sugere 
presença de fenda à fonação.

(B) Os tempos máximos fonatórios estão próximos 
aos valores normais, que são de 14 s.

(C) A relação s/z apresenta valor igual a 0,75, o que 
sugere hiperfunção da musculatura (tensão).

(D) A relação s/z apresenta valor igual a 1,3, o que 
sugere fenda à fonação.

(E) O pitch grave é incompatível com a loudness 
aumentada.

QUESTÃO 32
Em relação ao Potencial Evocado de 
Tronco Cerebral (BERA), qual é a onda 
mais importante para a definição do limiar 
eletrofisiológico?

(A) Onda I.
(B) Onda III. 
(C) Onda V. 
(D) Onda VII.
(E) Onda II.

QUESTÃO 33
Considerando que o Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é 
um exame objetivo, com boa sensibilidade 
e especificidade e que contribui para 
o diagnóstico audiológico, assinale a 
alternativa correta.

(A) O PEATE não é indicado para bebês menores de 
6 meses, devido à imaturidade das vias auditivas 
nessa faixa etária.

(B) O estímulo de longo espectro utilizado no PEATE 
normalmente abrange as frequências de 500 Hz 
a 4000 Hz. Então os dados obtidos nesse exame 
possibilitam o diagnóstico de perdas auditivas 
em baixas frequências e em altas frequências.

(C) O PEATE obtém o registro de 7 ondas positivas 
nos primeiros 10 ms pós-estímulo. Dessas 
ondas, as 5 últimas são as de maior importância 
diagnóstica.

(D) As medidas de latência analisadas no PEATE 
são: a latência absoluta da onda V a diferença 

de latência entre as orelhas da onda V, e as 
latências interpicos entre as ondas I e III, I e V e 
III e V.

(E) O PEATE é indicado apenas para idosos, com o 
objetivo de melhorar a adaptação com próteses 
auditivas.

QUESTÃO 34
O molde auricular pode ser confeccionado 
com material de acrílico e silicone. Em relação 
ao molde de silicone, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) É indicado quando o paciente apresenta rigidez 
da cartilagem do pavilhão auricular.

(B) É indicado para crianças e idosos, por 
proporcionar maior conforto.

(C) É possível realizar todos os tipos de modificações 
acústicas.

(D) O material de silicone é um tipo de borracha 
hipoalérgica, flexível e resistente.

(E) O molde é uma peça personalizada e produzida 
individualmente para o encaixe perfeito na orelha 
do usuário.

QUESTÃO 35
A mãe comparece à Clínica Fonoaudiológica 
para realizar uma avaliação auditiva da sua 
filha com a seguinte queixa: “Ela está resfriada 
e fala que tem dificuldade para ouvir”. Qual  
provável perda auditiva a paciente apresenta?

(A) Perda auditiva sensorioneural.
(B) Perda auditiva sensorial.
(C) Perda auditiva condutiva.
(D) Perda auditiva coclear.
(E) Perda auditiva parcialmente sensorioneural.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que apresenta as 
filosofias educacionais para surdos. 

(A) Condutiva, sensorioneural e mista.      
(B) Verbotonal, aural e audiofonatória.      
(C) Soletração, língua de sinais e bilinguismo.
(D) Oralismo, comunicação total e bilinguismo.
(E) Língua de sinais, bilinguismo e expressionismo.
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QUESTÃO 37
Em Observe a figura a seguir e assinale a 
alternativa que corresponde à letra A

(A) 1° unidade funcional de Luria.
(B) Área de Broca.
(C) Área de Wernicke.
(D) 3° unidade funcional de Luria.
(E) 2° unidade funcional de Luria.

QUESTÃO 38
A habilidade de sucção é considerada uma 
atividade flexora que facilita a alimentação 
bem-sucedida. Para tanto, o bebê deve 
obter uma postura apropriada e fisiológica, 
chamada de “enrolamento”. O padrão de 
sucção (suckling), realizado pelo bebê recém-
nascido, é um padrão primitivo, que consiste

(A) em movimentos de língua para frente e para 
trás, como se houvesse uma “lambida”. Os 
lábios permanecem frouxos em volta do bico e 
há movimentos combinados de abrir e fechar a 
mandíbula.

(B) em movimentos de língua lateralizados, como 
se houvesse um “Funil”. Os lábios permanecem 
frouxos em volta do bico e há movimentos 
combinados de abrir e fechar a mandíbula.

(C) em movimentos de língua lateralizados, como se 
houvesse um “Funil”. Os lábios ficam tensos em 
volta do bico e há movimentos combinados de 
abrir e fechar a mandíbula.

(D) em movimentos de língua para frente e para 
trás, como se houvesse uma “lambida”. Os 
lábios permanecem tensos em volta do bico e 
há movimentos combinados de abrir e fechar a 
mandíbula.

(E) em uma técnica pouco usada pela     
fonoaudiologia.

QUESTÃO 39
Relacione as estruturas envolvidas no 
Processamento Auditivo com as suas 
respectivas funções e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta.

1. Núcleo Coclear.
2. Complexo Olivar Superior.
3. Colículo Inferior.
4. Corpo Geniculado Medial.
5. Formação Reticular.
6. Ínsula.

(   ) Respondem às diferenças de 
intensidade e tempo interaural e  
codificação de um som no espaço.

(   ) Iniciam a análise sensorial complexa e 
diminuem os sinais de ruído de fundo.

(   ) É a única especificamente auditiva. 
Todas as áreas corticais auditivas 
recebem fibras do corpo geniculado 
medial.

(   ) Importante  papel  nos  reflexos 
auditivos, como o “Startle”. Mantém 
atenção ao estímulo sonoro. 
Localização sonora mais refinada 
(multidimensional).

(   ) Localizada entre o tálamo e o córtex 
auditivo primário, responsável pelo 
registro da representação fonológica 
de curto e longo prazo. Imagem 
articulatória e armazena informações 
sensoriais.

(   ) Sistema de alerta e atenção.

(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
(B) 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
(C) 2 – 1 – 4 – 3 – 6 – 5. 
(D) 2 – 1 – 3 – 4 – 6 – 5.  
(E) 3 – 2 – 1 – 4 – 5 – 6. 
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QUESTÃO 40
Observe o caso a seguir:

Assinale a alternativa que apresenta o Subtipo do Transtorno do Processamento Auditivo referente ao 
caso de Dora.

(A) Decodificação.
(B) Integração Auditiva.
(C) Prosódia.
(D) Associação.
(E) Organização de saída.

QUESTÃO 41
Paciente masculino, 5 anos, frequenta a fonoaudióloga com a queixa de que na escola não compreendem 
o que ele fala. Ao realizar a avaliação fonoaudiológica, foi possível perceber o seguinte exemplo:
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A partir do caso exposto, assinale a alternativa que corresponde ao processo fonológico que está 
ocorrendo com o paciente.

(A) Metátese.
(B) Epêntese.
(C) Redução do encontro consonantal.
(D) Apagamento da líquida medial.
(E) Apagamento da sílaba átona.

QUESTÃO 42
Sobre a Reabilitação Vestibular, é correto afirmar que é um método de tratamento indicado para 
indivíduos com

(A) perda auditiva condutiva, em que o médico faz uma limpeza no meato acústico e após insere um dreno. 
(B) distúrbios na audição. Ela baseia-se em exercícios físicos específicos que visam ativar os mecanismos de 

plasticidade neural do Sistema Nervoso Central, buscando acelerar a compensação vestibular.
(C) distúrbios do equilíbrio. Ela baseia-se em exercícios físicos específicos que visam ativar os mecanismos de 

plasticidade neural do Sistema Nervoso Central, buscando acelerar a compensação vestibular.
(D) distúrbios do Processamento Auditivo, realizado com treino auditivo em cabine audiométrica. 
(E) distúrbios do equilíbrio. Ela baseia-se em exercícios na cabine audiométrica por meio do treinamento auditivo.

QUESTÃO 43
Observe a curva timpanométrica a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao tipo de Curva 
timpanométrica representado.

(A) Curva timpanométrica do tipo A.
(B) Curva timpanométrica do tipo Ap.
(C) Curva timpanométrica do tipo C.
(D) Curva timpanométrica do tipo B.
(E) Curva timpanométrica do tipo Ar.
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QUESTÃO 44
Observer o Audiograma a seguir e assinale a alternativa que corresponde à média tritonal demonstrada.

(A) 15 dB.
(B) 25 dB.
(C) 50 dB.
(D) 30 dB.
(E) 35 dB.

QUESTÃO 45
Assinale a alternativa que apresenta o ponto e o modo articulatório do fonema /l/.

(A) Labial / Plosiva.
(B) Dento Alveolar/ Fricativa.
(C) Palatal/ Africada.
(D) Dento alveolar/ Líquida lateral.
(E) Dento alveolar/ Líquida não lateral.

QUESTÃO 46
Um dos problemas com que se deparam os linguistas e terapeutas é referente à forma de elicitação 
da produção linguística da criança, a qual deverá constituir a amostra que servirá de base para a 
análise e o diagnóstico de sua linguagem. Há 3 maneiras de se chegar à produção linguística da 
criança: repetição, fala espontânea e nomeação espontânea. Yavas e Hernandorema (1991) propõem 
um instrumento à AFC (Avaliação fonológica da criança). Assinale a alternativa que apresenta a forma 
de elicitação utilizada por essa avaliação.

(A) Repetição.
(B) Fala espontânea.
(C) Nomeação espontânea.
(D) Ditado.
(E) Cópia.

QUESTÃO 47
Em relação à teoria Fenomenológica da gagueira de Isis Meira, assinale a alternativa correta. 

(A) A autora da abordagem adota a perspectiva do Modelamento da Fluência, uma vez que preconiza o trabalho 
com a respiração, fonação, articulação, prosódia e estimulação das habilidades auditivas. 

(B) Expressa que se deve fazer a pessoa que gagueja assumir as responsabilidades por suas atitudes e 
sentimentos.
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(C) Define a gagueira pela descrição dos comportamentos observáveis, privilegiando a caracterização das rupturas 
e dos movimentos associados.

(D) Compreende a gagueira (tensões) dentro de uma relação de mútua dependência entre os estados de 
consciência e as ocorrências corporais, e busca, em um contexto materialista dialético, detectar como ela se 
apresenta. 

(E) Expressa que é preciso considerar as reações do indivíduo à sua gagueira e entender os sentimentos expressos 
que estão relacionados ao problema.

QUESTÃO 48
De acordo com a classificação das disfagias segundo sua etiologia, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.  

1. Disfagia induzida por drogas.
2. Disfagia mecânica.
3. Disfagia neurogênica.
4. Disfagia psicogênica. 

(   ) É decorrente de  quadros ansiosos, depressivos ou mesmo conversivos.
(   ) É a disfagia desencadeada ou agravada pelo efeito colateral de  alguns medicamentos. O efeito 

das drogas pode afetar o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema muscular 
ou a produção de saliva.

(   ) É a disfagia proveniente de alterações estruturais, e o controle neutral encontra-se preservado. 
Pode ser decorrente de câncer ou de seu tratamento, traumas, infecções virais, inflamações 
teciduais ou presença de traqueostomia. 

(   ) Está relacionada a alterações do sistema nervoso central ou periférico, podendo estar presente 
como sequelas de traumatismo cranioencefálico, tumor cerebral, paralisia facial, acidente 
vascular cerebral, doenças degenerativas, entre outros.

(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 4 – 3 – 2 – 1. 
(C) 4 – 1 – 2 – 3. 
(D) 3 – 2 – 4 – 1. 
(E) 4 – 1 – 3 – 2. 

QUESTÃO 49
Analise a produção escrita de um menino de 8 anos e assinale a alternativa que classifica o erro 
cometido na palavra grifada.

(A) Hipossegmentação.
(B) Hipersegmentação.
(C) Generalização de regras.
(D) Relação grafema / fonema.
(E) Apoio na oralidade.
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QUESTÃO 50
Paciente feminina, 65 anos teve um                        
AVC I. Tal paciente apresenta as seguintes 
manifestações: lesão em giro superior/
posterior do lobo temporal esquerdo; artéria 
cerebral média divisão inferior; compreensão 
oral e escrita alterada; parafasias e/ou 
jargão; fala com muitas palavras de função e 
poucos substantivos e verbos. Fala fluente e 
compreensão alterada. Assinale a alternativa 
que corresponde ao tipo de afasia descrito.

(A) Afasia de Broca.
(B) Afasia de condução.
(C) Afasia de Wernicke.
(D) Afasia Subcortical.
(E) Afasia transcortical motora.
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