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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

As contas externas da economia brasileira1

continuam servindo de anteparo contra crises e turbulências
financeiras internacionais. Ainda que o superavit em
transações correntes esteja diminuindo devido à redução do4

saldo da balança comercial — que, por sua vez, é decorrente
de um incremento de importações de bens necessário para
proporcionar um aumento da produção interna —, o7

resultado final permanece positivo. Além disso, há uma
participação crescente de investimentos diretos estrangeiros,
que, em 2007, baterão novo recorde. Se, por um lado, o10

estoque de investimentos estrangeiros está aumentando, por
outro, a dívida externa líquida encolheu significativamente.
Assim, o ganho obtido com a redução do pagamento de juros13

praticamente compensou o acréscimo de remessas de lucros
e dividendos, mesmo com os ótimos resultados das empresas.

Como tudo indica que o Brasil será promovido16

à categoria de grau de investimento pelas agências
internacionais avaliadoras de risco soberano, a economia do
país continuará atraindo investimentos de maneira suficiente19

para manter a conta financeira do balanço de pagamentos
superavitária. Com tudo isso, as transações correntes
encontrarão seu próprio equilíbrio, deixando de ser a maior22

fonte de pressão sobre o câmbio, e a valorização excessiva
do real encontrará seu próprio antídoto no decorrer do
tempo. 25

O importante é que as contas externas deixaram de
ser o calcanhar-de-aquiles da economia brasileira. As
exportações foram o principal instrumento dessa virada e,28

enquanto tiverem um bom desempenho, serão o grande fator
de tranqüilidade para o ambiente econômico nacional.

Editorial, O Globo, 24/10/2007 ( com adaptações).

Em relação aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto
acima, julgue os itens que se seguem.

1 O termo “Ainda que” (R.3) pode, sem prejuízo para a
correção gramatical e a informação original do período, ser
substituído por qualquer um dos seguintes: Embora,
Conquanto, Mesmo que, Apesar de que, Porquanto.

2 Na linha 6, a palavra “necessário” está no masculino singular
para concordar com o antecedente “incremento”, mas
poderia estar no feminino plural para concordar com
“importações”, sem prejuízo para a correção gramatical do
período.

3 Pelos sentidos do texto, é correto afirmar que “Se” (R.10)
introduz oração subordinada substantiva e expressa dúvida,
incerteza, interrogação indireta.

4 O termo “Como” (R.16), de valor comparativo, poderia ser
substituído, sem prejuízo para a correção gramatical e para
a informação original do período, por qualquer uma das
expressões a seguir: Bem como, Assim como, Visto que.

5 O sinal indicativo de crase em “à categoria” (R.17) justifica-
se pela regência de “será” (R.16) e pela presença de artigo
definido feminino.

6 A expressão “calcanhar-de-aquiles” (R.27), inadequada para
correspondências oficiais, está sendo empregada
conotativamente, com o sentido de ponto fraco ou
vulnerável.

Na abordagem da questão da violência, é clássico o1

conflito entre, de um lado, os defensores da repressão
policial e, de outro, os propugnadores de políticas sociais.
Embora, na verdade, uma abordagem não exclua a outra,4

esse choque costuma ser carregado de forte conteúdo
ideológico e termina contaminando as próprias ações de
governo.7

De um dos extremos talvez não haja melhor
intérprete do que o presidente Washington Luiz, o último da
República Velha, para quem a questão social era caso de10

polícia. Em sã consciência, hoje em dia ninguém que tenha
algum peso na vida pública concorda com essa visão. Há, no
entanto, no outro extremo, radicais do assistencialismo, para13

quem a repressão policial é sempre negativa, e por isso deve
ser evitada a qualquer custo. 

Em troca, defendem políticas maciças de16

transferência paternalista de renda, na idéia de que o resgate
da pobreza colocará a pessoa dentro dos limites da lei. 

Essa bem-intencionada percepção do mundo,19

entretanto, não tem relação com a realidade. Pois, se assim
fosse, a criminalidade teria sido abolida nos países de renda
alta e sem grandes problemas sociais. Mas é nestes que se22

encontram os mais formidáveis aparatos de segurança
pública. Isso porque, como não há uma relação automática e
direta entre nível social e criminalidade, o Estado precisa25

sempre de um sistema de repressão para forçar o
cumprimento da lei. 

O Brasil, infelizmente, continua preso a um choque28

de visões sobre a violência que prejudica a própria luta
contra a violência. 

Editorial, O Globo, 22/10/2007 (com adaptações).

Com referência aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto
acima, bem como à temática por ele abordada, julgue os itens a
seguir.

7 A palavra “clássico” (R.1) está sendo empregada com o
mesmo sentido que tem na seguinte sentença: Na questão da
segurança pública, é clássico o confronto entre posições
divergentes quanto ao peso que as questões sociais
representam nos índices de violência. 

8 A expressão “na verdade” (R.4) está entre vírgulas porque
tem função de aposto.

9 Dadas as informações do texto, é correto afirmar que a
expressão “De um dos extremos” (R.8) se refere à idéia
antecedente de “defensores da repressão policial” (R.2-3).

10 A substituição de “para quem” (R.10) por para os quais
prejudica a correção gramatical do período por fazer
referência aos “radicais do assistencialismo”(R.13).

11 A expressão “Em troca” (R.16) deixa subentendida a idéia de
que a ação assistencialista deveria substituir a “repressão
policial” (R.14).
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12 Em “se assim fosse” (R.20-21), o “se” indica indeterminação

do sujeito.

13 Infere-se do texto que um programa oficial de transferência

de renda como o Bolsa Família repete, no início do século

XXI, a mesma tese que vigorava no Brasil da República

Velha, qual seja, a do apoio ao assistencialismo.

14 O texto confirma: no mundo contemporâneo, a criminalidade

está inevitavelmente associada à pobreza, à miséria e à

desigualdade social.

15 Não faltam exemplos, no mundo de hoje, de países que

encontraram na oferta de educação de boa qualidade para

seus habitantes um caminho para o desenvolvimento e para

a redução das desigualdades. 

Não faz muito tempo, os asilos de idosos1

costumavam ser identificados a depósitos de pessoas

rejeitadas e improdutivas, esperando a morte. Com a Política

Nacional de Proteção ao Idoso, em 1994, e principalmente4

com o Estatuto do Idoso, de 2003, muita coisa começou a

mudar. A parcela crescente de brasileiros com mais de

60 anos de idade passou a ter tratamento preferencial, uma7

condição nova e relevante, ainda que não devidamente

absorvida por toda a sociedade. Entretanto, muito caminho

ainda temos pela frente até chegar a um nível de10

compreensão da terceira idade como têm os países mais ricos

e com índice já acentuado e crescente de faixas etárias

avançadas e baixíssimo nível de natalidade. 13

Editorial, Jornal do Commercio, 25/10/2007.

Acerca das estruturas lingüísticas e dos sentidos do texto acima,

bem como de aspectos relacionados à população brasileira, julgue

os itens subseqüentes.

16 As palavras “depósitos” e “políticas” recebem acento gráfico

com base em regras gramaticais diferentes.

17 Estaria gramaticalmente correta e de acordo com as idéias

do texto a inserção de nós, brasileiros, logo após “muito

caminho” (R.9).

18 As estatísticas demográficas dos últimos anos demonstram

a tendência ao envelhecimento da população brasileira, isto

é, ampliam-se as expectativas de vida de homens e mulheres

ao mesmo tempo em que se reduz o número médio de filhos

entre as famílias.

Concretizados os planos do Itamaraty e do Palácio1

do Planalto, até o fim do ano que vem o governo terá elevado

de 19, em 2003, para 34 o número de embaixadas brasileiras

em países africanos. Atualmente são 30. O investimento é4

parte da estratégia de ocupar cada vez mais espaço no

continente de onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

voltou de sua sétima viagem na semana passada, aumentando7

para 19 o número de países africanos que já visitou desde seu

primeiro mandato.

— Há uma sede de Brasil na África. Um grande10

interesse em que o Brasil participe e se envolva mais, até

mesmo para contrabalançar a influência de outras potências

e das antigas metrópoles, disse o ministro das Relações13

Exteriores, Celso Amorim.

Ao citar outras potências, o ministro referia-se

à China, que este ano promoveu uma reunião de cúpula com16

presidentes africanos e é hoje o terceiro maior parceiro

comercial daquele continente, atrás dos Estados Unidos da

América e da França. O plano da China é injetar US$ 40019

bilhões na África até 2009. No ano passado, o país asiático

investiu US$ 7 bilhões em Angola e US$ 5 bilhões no

Congo, dois países que Lula visitou em sua última viagem.22

Jornal do Brasil, out./2007 (com adaptações).

Com relação às ideias e às estruturas do texto acima e

considerando aspectos marcantes da economia mundial

contemporânea, além da inserção internacional do Brasil, julgue

os itens que se seguem.

19 O emprego de vírgula logo após “Planalto” (R.2) justifica-se

por isolar oração reduzida de particípio anteposta à oração

principal.

20 Logo após “são 30” (R.4), subentende-se a seguinte

informação elíptica: embaixadas brasileiras em países

africanos. 

21 Na linha 11, o “se”, em “se envolva”, tem função de

conjunção subordinativa condicional.

22 A expressão “antigas metrópoles” (R.13) faz referência aos

países que perderam sua posição econômica e social

privilegiada no conjunto das nações de primeiro mundo.

23 O emprego de sinal indicativo de crase em “à China” (R.16)

justifica-se pela regência de “referia-se” (R.15) e pela

presença de artigo definido feminino.
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24 A expressão “o país asiático” (R.20) é elemento de coesão
lexical, pois retoma o antecedente “China” (R.19) por meio
de uma qualificação.

25 Tomando-se por base o número de viagens realizadas pelo
presidente Lula, às quais o texto faz referência, é correto
concluir que, para o atual governo brasileiro, a África
constitui área estratégica para a inserção internacional do
Brasil. 

26 Uma das razões pelas quais o Brasil busca ampliar sua
presença na África é o fato de que as grandes economias
ocidentais não manifestam interesse em atuar naquele
continente.

27 Uma das características essenciais do atual estágio da
economia mundial, comumente chamado de globalização, é
a expressiva ampliação dos mercados mundiais, processo
que se dá mediante acirrada competição entre seus
protagonistas.

28 Deduz-se do texto que, apesar das previsíveis facilidades de
contato possibilitadas por um passado histórico comum, o
Brasil tem-se recusado a aproximar-se das antigas colônias
portuguesas na África.

29 No atual cenário mundial, viagens internacionais de chefes
de Estado ou de governo são normalmente marcadas pelo
viés econômico, ou seja, geralmente buscam abrir ou ampliar
contatos e possibilidades de contratos comerciais.

30 A significativa ampliação do número de embaixadas em
países africanos pode ser entendida como uma estratégia
política do Brasil com o objetivo de fortalecer sua presença
no continente e assegurar boas condições para a realização
de negócios.

31 Citada no texto, a China apresenta-se hoje como uma das
mais pujantes economias do planeta, com índices anuais de
crescimento que superam significativamente a média
mundial.

32 Há consenso entre os analistas de que o acentuado
desenvolvimento econômico da China só foi possível devido
à ampla liberalização de seu regime político, hoje
reconhecidamente democrático e pluralista.

33 Nos dias de hoje, as relações comerciais entre os países
encontram na Organização Mundial do Comércio a instância
multilateral responsável pela fixação de normas e pela
observância de seu cumprimento, inclusive funcionando
como uma espécie de tribunal para a resolução de
pendências entre as partes.

34 Por ser um país considerado emergente, o Brasil desfruta de
privilégios no comércio internacional, o que lhe dá muitas
vantagens na concorrência por mercados com as grandes
potências.

35 Por ser estatal, ao contrário da recentemente privatizada
PETROBRAS, a Vale do Rio Doce é a única empresa
brasileira com presença marcante na economia mundial
globalizada.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Word
2003, contendo um documento com parte de um texto extraído do
sítio www.limeira.sp.gov.br, julgue os itens a seguir.

36 O documento em questão possui apenas um parágrafo,
formatado com alinhamento justificado.

37 A ferramenta  permite realçar uma parte do texto que
esteja selecionada. 

38 A ferramenta  permite autoformatar o texto por
meio de modelos predefinidos. 

39 O Símbolo  no final do parágrafo indica a existência de
vínculo do documento com uma fórmula do Excel.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do
aplicativo Outlook Express com uma mensagem em edição,
julgue os itens seguintes.

40 A partir de opções disponíveis no menu , é possível

enviar a mensagem mostrada em uma outra sessão de uso do
Outlook Express. 

41 O botão  possui a função de encaminhar uma cópia

como anexo da mensagem para o destinatário final da
mensagem identificado como “Senhor Secretário”.
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Considerando a figura acima, julgue os itens subseqüentes, acerca do Excel 2003.

42 Sabendo que o valor pago por paciente é R$ 120,00, a fórmula utilizada para calcular o total gasto em 2004 é =B2*120.

43 Para centralizar o conteúdo da coluna A, é suficiente selecioná-la e clicar a ferramenta .

A figura acima mostra a janela do Windows Explorer, executada
em um computador cujo sistema operacional é o Windows XP.
Com relação a essa figura, ao sistema de arquivo e ao sistema de
entrada/saída de computadores pessoais, julgue os itens que se
seguem.

44 A figura apresenta o conteúdo da pasta Meus documentos. 

45 Ao se clicar o ícone , o conteúdo da área de

trabalho é apresentado.

46 Caso, no campo , seja

digitado o endereço www.limeira.sp.gov.br e pressionada a

tecla �, a página da Prefeitura de Limeira será

apresentada. 

47 Para se criar uma cópia de segurança da pasta Apresentação,

é necessário utilizar o programa Winzip, que é uma

ferramenta do Windows XP cuja função é gerar backup.

Considerando os conceitos de Internet e intranet e os principais

navegadores, julgue os itens que se seguem.

48 Para se acessar a intranet a partir de um computador de uma

empresa, é necessário que esse computador possua um

modem e um contrato com o provedor de serviços

da intranet. 

49 No endereço www.limeira.sp.gov.br, o segmento .gov indica

que se trata de um sítio do governo.

50 A Internet é um exemplo típico de que a globalização rompe

as barreiras geográficas, pois agiliza a troca de informações,

o intercâmbio de idéias e as transações financeiras, mas uma

desvantagem é que o ambiente oferecido pode não ser

completamente seguro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens que se seguem com relação à cavidade timpânica,
que contém três pequenos ossos móveis: o martelo, a bigorna e o
estribo.

51 Os ossos mencionados se estendem como uma cadeia através
da cavidade timpânica e têm a função de conectar a
membrana timpânica com a janela redonda.

52 Nesse sistema, que funciona com movimentos semelhantes
aos de um pistão, a movimentação do estribo comprime o
líquido perilinfático.

53 O ouvido médio tem papel importante na transmissão do
fluxo de energia aérea vinda do ouvido externo para os
líquidos do ouvido interno, porém, não impede perdas ou
alterações das características físicas dessa energia.

54 Os ossículos apresentam ligamentos com as paredes da
cavidade timpânica que os contêm.

55 O músculo tensor do tímpano, que está ligado ao estribo por
meio de ligamentos, é responsável pelos reflexos acústicos
de proteção da orelha média.

Os primeiros anos de vida são considerados como o período
crítico para o desenvolvimento das habilidades auditivas e de
linguagem. Por isso, é importante investigar como o sistema
auditivo de uma criança recebe, analisa e organiza as informações
acústicas do ambiente. Quanto à avaliação audiológica infantil,
julgue os itens seguintes.

56 A audiometria de reforço visual ou audiometria de
localização em campo livre é indicada para crianças em
torno de 4 anos de idade.

57 O teste de limiar de recepção de fala (LRF) com figuras pode
ser utilizado na avaliação de crianças que não falam, mas
reconhecem e conseguem apontar figuras que são descritas.

58 A audiometria com reforço visual é realizada por meio de
condicionamento estímulo-resposta-reforço visual,
decrescendo-se o nível de intensidade dos tons puros
modulados.

59 Na avaliação auditiva comportamental, são utilizadas figuras
do vocabulário da criança.

60 Em bebês na faixa de seis meses, realiza-se a audiometria de
observação comportamental.

Os pacientes idosos portadores de perda auditiva do tipo
neurossensorial de grau moderado com presença de recrutamento
apresentam

61 via aérea rebaixada.

62 via óssea normal.

63 índice percentual de reconhecimento de fala acima de 90%.

64 reflexos acústicos ipsilaterais e contralaterais ausentes
bilateralmente.

65 curva timpanométrica do tipo As (rigidez).

Julgue os itens a seguir, acerca da pesquisa das emissões
otoacústicas (EOAs), utilizada como procedimento de triagem
auditiva neonatal.

66 As emissões otoacústicas são prejudicadas quando existe
alteração na orelha média. 

67 Nos berçários, o valor das EOAs está em permitir estimar o
lado, o grau e a configuração da perda auditiva em neonatos.

68 Como procedimento audiológico, as EOAs permitem a
obtenção de respostas cocleares de forma rápida
e não-invasiva.

69 As EOAs são utilizadas na bateria de testes subjetivos
aplicados para diagnóstico em pacientes simuladores. 

Considerando as características da linguagem e dos distúrbios
neurológicos encontrados nos quadros afásicos, julgue os
próximos itens.

70 Agramatismo consiste na desorganização sintático-semântica
da linguagem escrita expressiva.

71 Agrafia consiste na redução na formulação do pensamento
lingüístico, lembrando o estilo telegráfico pela simplificação
extrema da mensagem.

72 Apraxia consiste em uma desordem do movimento, tal que
o paciente é incapaz de realizar, à sua vontade, um
movimento complexo que anteriormente era capaz de
executar.

73 Alexia pura é uma grave desordem na capacidade de leitura
enquanto a habilidade de escrita encontra-se preservada.

74 A dificuldade em reconhecer objetos familiares é
caracterizada como síndrome de Gerstmann.

75 Parafasia consiste na repetição de um segmento lingüístico
constituído de alguns fonemas ou palavras de uma locução,
todas as vezes que o paciente tenta se comunicar oralmente.

76 Ecolalia consiste na repetição imediata do discurso dos
outros.

Com relação aos testes supraliminares aplicados na audiologia
clínica, julgue os itens a seguir.

77 O teste de Fowler permite pesquisar o fenômeno do
recrutamento.

78 A pesquisa do fenômeno de Túlio é indicativo no
diagnóstico de fístulas perilinfáticas.

79 O teste tone decay audiométrico pesquisa o fenômeno de
adaptação e é um valioso instrumento para o diagnóstico de
patologias retrococleares.

80 O teste de Reger ou de balanceamento alternado monoaural
da sensação de intensidade é utilizado para pesquisa do
fenômeno da adaptação.

81 O teste SISI (short increment sensitivity index) ou teste de
sensitividade a pequenos incrementos é utilizado na pesquisa
do fenômeno de adaptação.
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Com relação ao trabalho do fonoaudiólogo na área da voz, que
abrange manutenção, uso correto e reabilitação de alterações da
voz, julgue os itens que se seguem.

82 Nódulos de pregas vocais, edema de Reinke, úlceras de
pregas vocais e granulomas de contato correspondem às
alterações secundárias mais freqüentemente encontradas em
pacientes que apresentam abuso ou mau uso prolongado da
voz.

83 Pacientes portadores de edema de Reinke apresentam
espasmo involuntário e intermitente, com qualidade vocal
áspera e estrangulada.

84 Os cistos vocais, às vezes confundidos com os nódulos de
pregas vocais, são massas pedunculares ou sésseis,
geralmente unilaterais, que se apresentam com aspecto
gelatinoso, hialino ou fibróide e regridem com a fonoterapia.

85 Os pólipos de corda vocal estão associados ao abuso vocal
e são geralmente bilaterais.

86 Sulco vocal, cisto epidermóide e ponte de mucosa são
alterações estruturais mínimas da laringe consideradas como
desarranjo estrutural que ocorre durante a embriogênese.

Acerca das características das perdas auditivas induzidas por
ruído (PAIR) e medidas de prevenção de tais perdas por meio de
programas de conservação auditiva (PCA), julgue os próximos
itens.

87 As PAIR são sempre neurossensoriais por comprometerem
o órgão de Corti, e quase sempre são bilaterais e
irreversíveis.

88 Os PCA recomendam avaliação audiométrica periódica e uso
de equipamentos de proteção individual.

89 Cessada a exposição ao nível elevado de pressão sonora, não
há progressão da PAIR.

90 As perdas por exposição continuada a níveis elevados de
pressão sonora geralmente são profundas, ultrapassando
75 dbNA (decibéis nível auditivo) na zona da fala.

91 A PAIR inicia-se e predomina nas freqüências de 250 Hz a
1.000 Hz, progredindo lentamente para as freqüências de
3.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz e 8.000 Hz.

Julgue os itens subseqüentes, relativos a características e condutas
aplicadas aos pacientes portadores de fissura palatina.

92 Em crianças portadoras de fissura palatina, encontra-se,
freqüentemente, hipoacusia causada por fator hereditário,
que provoca perda auditiva do tipo neurossensorial de leve
a moderada bilateral.

93 A posição correta para amamentar o bebê fissurado é a mais
ereta possível para promover maior proteção do ouvido
médio, dada a posição anatômica altamente horizontalizada
dos portadores dessa patologia.

94 A hipernasalidade da fala nos pacientes fissurados se dá por
inadequada oclusão velofaríngea.

95 A fissura palatina provoca a impermeabilidade da tuba
auditiva, impedindo um correto arejamento do ouvido
médio.

96 O músculo mais importante da oclusão velofaríngea
trabalhado na terapia do paciente fissurado é o palatoglosso.

As lesões nos ossos e tecidos da face implicam seqüelas
funcionais e estéticas em diferentes graus, dependendo do local,
do tipo e da extensão da lesão. Considerando que esses casos
necessitam de assistência multiprofissional durante a fase de
internação hospitalar, julgue os itens que se seguem.

97 A solicitação de avaliação fonoaudiológica nos traumas de
face é realizada pela equipe de cirurgia bucomaxilofacial.
Nesses casos, o atendimento visa à adequação das funções
do sistema estomatognático — deglutição, mastigação,
respiração e fonação — exclusivamente no período
pré-operatório, não sendo indicada no pós-operatório
imediato.

98 A disfagia orofaríngea mecânica é causada principalmente
pela modificação nas fases antecipatória, preparatória e oral
da deglutição, podendo afetar também a fase faríngea.

99 Nas fraturas mandibulares, caso o paciente permaneça
alimentando-se por via oral no pós-operatório, são
importantes o incentivo da ingestão oral e o reforço das
orientações realizadas no pré-operatório. 

100 A intervenção em ambiente hospitalar e domiciliar contribui
para o diagnóstico e a reabilitação precoces dos distúrbios
da deglutição e comunicação, bem como para o
restabelecimento da integridade funcional da face. 

101 Nas fraturas graves do terço médio da face, com
comprometimento nasal importante, verifica-se a ocorrência
de anosmia (perda total do olfato) que não interfere nas fases
da deglutição.

Julgue os itens seguintes, acerca do tratamento e das
características das disartrias.

102 O plano geral de atendimento para tratamento das disartrias
contém basicamente os seguintes itens: respiração, fonação,
ressonância, articulação e prosódia.

103 A disartria se define como perda da linguagem em nível
semântico e pragmático causada por lesão neurológica.

104 As disartrias são classificadas em flácida, espástica, atáxica,
hipercinética, hipocinética e mista.

105 A disartria como conseqüência da encefalopatia crônica da
infância é causada por lesão neurológica a partir dos 4 anos
de idade.

106 A língua do paciente disártrico apresenta-se hipertônica.

Em relação aos componentes e modificações acústicas das
próteses auditivas, julgue os itens a seguir.

107 As principais características eletroacústicas das próteses
auditivas são saída máxima, tonalidade e potência.

108 As modificações acústicas dos moldes auriculares têm como
objetivo alterar a curva de resposta da prótese auditiva e
independem da posição dos controles internos.

109 O atenuador acústico busca preservar e aumentar a
amplificação em altas freqüências.

110 A ventilação busca reduzir a amplificação de baixas
freqüências, além de equalizar a pressão entre o ar
atmosférico e o ar existente na cavidade entre a ponta do
molde auricular e a membrana timpânica.

111 O efeito corneta suaviza os picos de ressonância gerados
pelo sistema de amplificação, principalmente na faixa de
freqüências de 1 kHz a 3 kHz, controlando o ganho e a saída
máxima do sistema.
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Cargo 6: Fonoaudiólogo – 7 –

Uma paciente de 43 anos de idade apresentou quadro

súbito de perda auditiva acompanhada de forte zumbido do lado

direito há cerca de 7 dias. Refere não apresentar esses sintomas

à esquerda, ouvindo normalmente desse lado, mas não consegue

falar ao telefone com o aparelho à sua direita. Os dados

otoscópicos mostraram-se normais bilateralmente. 

Na formulação do diagnóstico audiológico do quadro clínico

acima descrito, é correto prever que ocorra(m)

112 perda auditiva do tipo sensório-neural moderada à direita e

limiares auditivos normais à esquerda. 

113 imitanciometria na orelha direita (OD) com reflexo

estapediano contralateral presente e ipsilateral ausente; na

orelha esquerda (OE), reflexo estapediano contralateral

ausente e ipsilateral presente.

114 curva timpanométrica do tipo B à direita e do tipo A à

esquerda, com reflexos acústicos presentes bilateralmente.

115 índice de reconhecimento de fala (IRF) e limiar de

reconhecimento de fala (LRF) normais à esquerda e

alterados à direita.

116 emissões otoacústicas presentes bilateralmente, com achados

audiométricos de perda auditiva tipo do neurossensorial

profunda à direita e limiares auditivos normais à esquerda.

O trabalho fonoaudiológico em maternidade está abrindo
possibilidades não somente para essa área de atuação específica,
mas também ampliando-se para uma intervenção preventiva.
Considerando a atuação de fonoaudiólogos em maternidades,
conforme definida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia,
julgue os itens seguintes.

117 No período pré-natal, o objetivo do fonoaudiólogo, como
membro da equipe interdisciplinar, é orientar a gestante
quanto ao aleitamento materno, às etapas de alimentação e
ao desenvolvimento da linguagem e da audição.

118 Ao atuar no berçário e(ou) alojamento conjunto, o
fonoaudiólogo deve alertar os pais e profissionais da área
quanto à importância do aleitamento natural, aos hábitos
orais e quanto ao desenvolvimento da audição e da
linguagem.

119 O fonoaudiólogo deve acompanhar as primeiras mamadas do
bebê, auxiliando a mãe no preparo do seio e na postura para
amamentação, que deve ser horizontalizada para facilitar a
retirada do leite, e verificar se a puérpera encontra-se
confortável para realizar tal tarefa, principalmente aquela
que esteja amamentando pela primeira vez.

120 O fonoaudiólogo deve observar a coordenação entre
respiração, sucção e deglutição, e ficar atento para verificar
se o bebe está abocanhando o seio da mãe desde a aréola,
para facilitar a retirada do leite. Deve realizar também a
triagem auditiva.


