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S07 Fonoaudiólogo
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
3. Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:
1. Os pontos e vírgulas ( ; ) foram empregados
para separar itens de uma enumeração.
2. Os travessões isolam uma expressão explicativa.
3. A expressão “através” equivale a também.
4. O pronome “Nela” refere-se à Praia da
Laranjeira.

Texto
A Praia de Laranjeira – uma pequena baía rodeada pelo
verde da Mata Atlântica – é a mais próxima do Centro
de Balneário Camboriú. Extremamente concorrida,
pode ser alcançada por terra, através da Interpraias;
por mar, em barcos que transportam passageiros
desde a Barra Sul; por teleférico, que conta 47 cabines
para 6 pessoas cada. Nela há maricultura de mexilhões,
vendidos nos restaurantes da própria praia.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A expressão “Extremamente concorrida” equivale a Com muitos turistas.
b. ( ) A forma verbal “há”, do final do texto, equivale
a existem.
c. ( X ) A regra de acentuação gráfica de Camboriú
aplica-se a balaústre, saúde, viúvo.
d. ( ) Para serem gramaticalmente corretas, as palavras rainha, fortuito e gratuito devem receber
acento gráfico.
e. ( ) Em “Ofereço a você uma estada na região da
Costa Brava” a expressão sublinhada equivale
a Ofereço-a.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

4. Assinale a alternativa com a frase correta, em todas
as formas verbais apresentadas.
a. (
b.
c.
d.

2. Assinale a alternativa com a frase que apresenta
clareza, lógica e correção gramatical.

( )
(X)
( )
( )
( )

e.

) Assim que eu for à Ponta do Santinho, em
Taquaras, visitaria seus costões de pedra.
( ) Serão três horas quando Luís vai vim ao nosso
balneário.
( ) Teria sido diferente se nós conhecemos a Praia
Brava.
( X ) Se eu vier a Taquaras e vir uma comunidade
de pescadores, ficarei contente.
( ) A Praia dos Amores não tem realmente praia;
se tivesse, é bom.

a. ( ) Camboriú: eis o balneário cujas as praias belas.
b. ( ) Prefiro o Estaleirinho mais que a Praia do Pinho.
c. ( ) Você quer que eu te mostre a Praia das
Laranjeiras?
d. ( ) Ontem fui a região da Costa Brava e a Praia
das Taquaras.
e. ( X ) Ana estava cônscia de que visitava nosso
melhor balneário.
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5. Analise o texto abaixo:
No litoral Norte catarinense, pescadores se mantêm
pela promessa de ganho financeiro, aliada à manutenção da cultura regional; a pesca artesanal resiste e tem
conotação histórica de uma prática que vem sendo
feita há muitos anos.
adapt. de http://diariocatarinense.clicrbs.com.br: 15 maio 2013.

Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.
a. ( X ) Em “aliada à manutenção da cultura regional”,
substituindo a expressão “aliada” por associada, o acento de crase permanece.
b. ( ) A “conotação histórica” da pesca artesanal se
deve à promessa de ganho financeiro dessa
prática.
c. ( ) No singular, a expressão “pescadores se mantêm” não recebe acento gráfico.
d. ( ) Em “há muitos anos” a forma verbal pode ser
substituída por fazem, sem prejuízo para a
correção gramatical do texto.
e. ( ) Não existe qualquer ligação entre as expressões “pescadores se mantêm” e “a pesca artesanal resiste”.

Temas Atuais

5 questões

6. O NOAA (centro americano de controle da atmosfera) anunciou recentemente o registro de uma concentração diária maior do que 400 partes por milhão,
de um dos principais causadores do aquecimento
global. Segundo os pesquisadores, a última vez que
os níveis atingiram esse valor ocorreu há milhões de
anos.
Assinale a alternativa que indica o gás cuja concentração atingiu esse triste recorde.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ozono (O3)
Oxigênio (O2)
Nitrogênio (N2)
Vapor de água (H2O)
Gás carbônico (CO2)
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7. Nos meses da temporada de verão Balneário
Camboriú recebe milhares de visitantes que, junto à
população local, compartilham a beleza natural e as
inúmeras atrações oferecidas pela cidade.
Em relação à população fixa do município, segundo
projeção do IBGE, a cidade contava, em agosto de
2012, com cerca de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

86 mil habitantes.
113 mil habitantes.
223 mil habitantes.
343 mil habitantes.
544 mil habitantes.

8. A diplomacia brasileira obteve, recentemente,
importante vitória com a eleição do embaixador brasileiro Roberto Azevêdo para a direção geral de um
importante órgão das Nações Unidas.
O órgão em questão é o (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Secretariado Geral das Nações Unidas.
Organização dos Estados Americanos (OEA).
Organização Mundial do Comércio (OMC).
Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Fundo das Nações Unidas para a Agricultura
(FAO).

9. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, instituição da
qual foi um dos fundadores, em virtude da aprovação
do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo.
Assinale a alternativa que indica os países que impuseram a referida exclusão.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Brasil, Argentina e Uruguai.
Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina, Estados Unidos,
Uruguai e Venezuela.
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10. O noticiário volta a registrar atentados na Líbia,
principalmente nas cidades de Bengahzi e Tripoli.
Assinale a alternativa que indica outro acontecimento
ocorrido naquele país e que teve grande repercussão
mundial.
a. ( ) A insurreição civil contra o presidente Bashar
al Assad.
b. ( ) A derrubada do ditador Hosni Mubarak.
c. ( ) O golpe de estado que tirou do poder o presidente Laurent-Désiré Kabila.
d. ( X ) A derrubada do ditador Muamar Kadafi.
e. ( ) A eleição de Shimon Peres, ex-presidente e
aliado de Israel.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
11. Analise as afirmativas abaixo, a respeito da
Triagem Auditiva Neonatal (TAN), e identifique quais
estão de acordo com as recomendações do Joint
Committee on Infant Hearing (JCIH, 2007).
1. O JCIH (2007) recomendou a utilização de
protocolos diferentes para bebês de berçário
comum e de Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal (UTIN). Os bebês que permaneceram
mais do que cinco dias na UTIN devem realizar
a TAN com a pesquisa dos Potenciais Evocados
Auditivos do Tronco Encefálico (PEATE).
2. Os bebês que passam na TAN, mas apresentam indicadores de risco para Deficiência
Auditiva, devem ter sua audição monitorada a
cada seis meses, até o terceiro mês de vida.
3. Para bebês recém-nascidos com perda auditiva confirmada, o ingresso em serviços de
intervenção deve ser feita tão logo a perda
auditiva for confirmada e nunca depois de seis
meses de idade.
4. Histórico familiar de perda auditiva permanente na infância, quimioterapia e sífilis são
alguns exemplos de indicadores de risco para
DA com maior probabilidade de desenvolver
perda auditiva de início tardio.
5. Os bebês que falham na TAN devem ser imediatamente encaminhados para a pesquisa
dos PEATE com frequência específica.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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(20 questões)

12. Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas abaixo com relação ao Código de Ética da
Fonoaudiologia.
(

) É princípio ético da Fonoaudiologia o
exercício da atividade em benefício do
ser humano e da coletividade, mantendo
comportamento digno sem discriminação de
qualquer natureza.
( ) É princípio ético da Fonoaudiologia a
atualização científica e técnica necessária ao
pleno desempenho da atividade.
( ) É dever dos fonoaudiólogos recusar-se a exercer a profissão quando as condições de trabalho não forem dignas, seguras e salubres.
( ) É dever dos fonoaudiólogos iniciar tratamento
de incapazes sem autorização de seus
representantes legais, pois deve exercer sua
atividade de forma plena.
( ) É infração utilizar títulos de especialidades
para as quais não esteja habilitado.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–F–V
V–F–V–F–V
V–F–F–F–V
F–V–F–V–F
F–F–V–V–F

13. Durante a Avaliação Clínica da Deglutição, o uso
da oximetria de pulso pode auxiliar o examinador a
obsevar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas a broncoaspiração.
A estabilidade clínica do paciente.
A broncoaspiração e o tempo de trânsito oral.
O tempo de trânsito oral e faríngeo.
O tempo de trânsito faríngeo.
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14. Os sinais clínicos de aspiração traqueal ou penetração laríngea são:

16. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo fazendo a correlação auditiva e fisiopatológica.

a.
b.
c.
d.
e.

Coluna 1

( )
( )
( )
(X)
( )

Sonolência e recusa alimentar.
Fadiga muscular e sonolência.
Sonolência e recusa alimentar.
Tosse, dispneia e voz molhada.
Aspiração traqueal e anorexia.

15. Analise o texto abaixo:
Melhor em Casa é um Programa do Ministério da
Saúde que foi lançado em 8 de novembro de 2011.
Esse programa amplia o atendimento domiciliar aos
brasileiros no Sistema Único de Saúde (SUS). O princípio é oferecer, aos pacientes da rede pública de
saúde, um serviço humanizado e acolhedor. Pacientes
com necessidade de (1) , idosos, pacientes crônicos (2) ou em situação (3) , terão assistência
multiprofissional gratuita em seus lares. A equipe
multidisciplinar é formada prioritariamente por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta. Outros profissionais, entre eles o fonoaudiólogo, poderão compor a equipe de apoio. O programa
está articulado com as Redes de (4) , lançadas
pelo Governo Federal para ampliar a assistência.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a. (

)

avaliação ; (2) com agravamento ;
pós-cirúrgica ; (4) alta complexidade.
(1)
reabilitação motora ; (2) com agravamento ;
(3)
pré-cirúrgica ; (4) agente de saúde.
(1)
avaliação ; (2) sem agravamento ;
(3)
pré cirúrgica ; (4) atenção básica.
(1)
reabilitação motora ; (2) com agravamento ;
(3)
pós-cirúrgica ; (4) alta complexidade.
(1)
reabilitação motora ; (2) sem agravamento ;
(3)
pós-cirúrgica ; (4) atenção à saúde.
(1)

(3)

b. (

)

c. (

)

d. (

)

e. ( X )

1.
2.
3.
4.
5.

Aspereza
Frequência dicrótica
Rouquidão
Soprosidade
Voz tensa

Coluna 2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

escape de ar transglótico não sonorizado
vibração de mucosa reduzida
tensão e redução da massa vibrante
fonte sonora mista
irregularidade de vibração das PPVV

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–2–3–4–5
3–2–5–1–4
4–5–1–2–3
4–5–3–1–2
5–4–3–2–1

17. O desenvolvimento da comunicação de pacientes
com Paralisia Cerebral necessita ser avaliado à luz dos
fatores que interferem, juntamente com os distúrbios motores, no desempenho comunicativo desses
pacientes.
Assinale a alternativa correta sobre a linguagem dos
pacientes com Paralisia Cerebral.
a. (
b.
c.
d.

e.

) Os aspectos expressivos da linguagem estão
sempre preservados.
( ) Não há relatos de atraso no desenvolvimento
pragmático.
( ) O déficit motor pode levar a alteração de compreensão morfossintática.
( ) Pela homogeneidade dos casos, observa-se
que o desenvolvimento da linguagem segue
um padrão muito semelhante.
( X ) Apesar da alta incidência, nem todos apresentam dificuldades no desenvolvimento da
linguagem.
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18. Com relação à área de câncer de cabeça e pescoço, analise as afirmativas abaixo:
1. As orientações pré-operatórias são principalmente de natureza psicológica, auxiliando no
estabelecimento do vinculo terapêutico.
2. A orientação no pós-operatório imediato das
laringectomias quase totais limita-se apenas
ao apoio aos pacientes, já que as tentativas
de emissão serão feitas entre o décimo e o
décimo quinto dia depois da cirurgia, após
liberação médica.
3. O maior impacto de uma laringectomia total é
sem dúvida a perda da voz laríngea.
4. Com a remoção total da laringe, a comunicação entre as vias aéreas superior e inferior fica
parcialmente interrompida.
5. A voz esofágica é a melhor opção na laringectomia parcial horizontal.

20. As alterações respiratórias que podem contribuir
para a instalação de um quadro de respiração oral são:
a. (

b.

c.

d.

e.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

21. Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas com relação às Disfonias Neurológicas:
(
(

19. As alterações de mastigação podem ter diversas
causas. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Uma das causas da mastigação bilateral simultânea pode ser a má oclusão classe II de Angle.
b. ( ) A atividade diminuída da língua pode causar
um padrão de mastigação com ruídos.
c. ( ) A mastigação lenta pode ser decorrente de
respiração oral ou oronasal.
d. ( X ) A hipotrofia e a hipofunção dos músculos
levantadores da mandíbula podem levar à
mastigação sem vedamento labial.
e. ( ) Os indivíduos com padrão facial curto podem
apresentar mastigação com exagerada participação da musculatura periorbicular e com
exagerada contração do músculo Mentual.
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) Congestão nasal e deformidades anatômicas
das fossas nasais, que são consideradas alterações de origem funcional.
( ) Insuficiência cardiovascular e distúrbios posturais, que são consideradas alterações de
origem orgânica.
( ) Distúrbios hormonais, insuficiência cardiovascular e distúrbios posturais, que são consideradas alterações de origem mecânica.
( ) Poluição, alterações climáticas e condições
ambientais, que são consideradas alterações
de origem funcional.
( X ) Mal formação do septo nasal, hipertrofia dos
cornetos, alergias, rinite alérgica, rinossinusite,
tumores primários de fossas nasais, hipertrofia de adenoides e hipertrofia das tonsilas
palatinas, que são consideradas alterações de
origem orgânica.

(
(

) As alterações vocais neurológicas não podem
ser inseridas nos transtornos motores da fala.
) As disartrias referem-se a problemas de execução motora e as apraxias, as alterações na
programação motora dos atos da fala.
) O mecanismo laríngeo para a fonação independe do controle neurológico.
) Os transtornos vocais neurológicos relativamente constantes apresentam qualidade vocal,
intensidade ou alterações de frequência praticamente constantes durante a fala e a produção
de vogais sustentadas, com mínimas flutuações.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–F–V
V–F–V–F
F–V–V–F
F–V–F–V
F–F–F–V

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

22. Sabe-se que as fissuras labiopalatinas são malformações congênitas que podem acometer o lábio,
o palato ou ambos, podendo ainda estar associadas
a outras malformações mais complexas envolvendo
síndromes.
Assinale a alternativa correta sobre os distúrbios de
fala causados pela fissura labiopalatina.
a. ( ) Os distúrbios de fala, geralmente, não estão
presentes nos casos de fissura palatina pós-forame incisivo.
b. ( X ) Os distúrbios articulatórios compensatórios
são provenientes de tentativas dos indivíduos
com fissura palatina de compensar o mecanismo velofaríngeo deficiente, o que ocorre já
nas fases iniciais da aquisição da linguagem.
c. ( ) Os distúrbios articulatórios de desenvolvimento correspondem às alterações mais
comuns nos casos de fissura labiopalatina,
independente da fase de aquisição da linguagem em que a criança esteja.
d. ( ) Os distúrbios articulatórios compensatórios
são aqueles produzidos, exclusivamente, em
decorrência da disfunção velofaríngea ou da
presença de fístulas, como hipernasalidade,
emissão de ar nasal e fraca pressão aérea
intraoral.
e. ( ) O golpe de glote ou oclusiva glotal é a compensação mais comumente encontrada nos
pacientes com fissura labiopalatina, que realizam, primordialmente, os fonemas plosivos
/t/ e /d/ e seus correlatos vozeados através de
adução abrupta das pregas vocais ou falsas
pregas.

23. Assinale a alternativa que deve ser evitada
durante a intervenção fonoaudiológica com crianças
que tenham o diagnóstico de atraso de linguagem.
a. ( X ) Dirigir a ação da criança, indicando como
deve agir ou proceder.
b. ( ) Fornecer oportunidades que favoreçam a
comunicação e aguardar uma resposta.
c. ( ) Interpretar atos não intencionais como se
fossem atos comunicativos intencionais.
d. ( ) Aguardar que a criança tome a iniciativa para
solicitar os objetos.
e. ( ) Usar linguagem compatível com as possibilidades de compreensão da criança.

24. Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas abaixo.
No procedimento fonoterapêutico com pacientes
traqueostomizados com disfagia, a adaptação das
válvulas de fala podem ser benéficas pois:
(
(
(
(
(

) Reestabelecem a pressão subglótica.
) Otimizam a força de língua.
) São indicadas para pacientes com insuficiência respiratória.
) São indicadas para pacientes com balonete
insuflado.
) Podem ajudar na contração faríngea.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–F–V
V–F–V–F–V
V–F–F–F–F
F–V–V–V–F
F–V–F–V–F

25. É correto afirmar que a fase oral da deglutição é
um processo sincrônico e sequencial, e que as ações
ocorrem na ordem abaixo descrita:
1. Captação/incisão do bolo, preparo do bolo,
posicionamento do bolo e ejeção oral.
2. Posicionamento do bolo, preparo do bolo e
ejeção oral.
3. Posicionamento do bolo, incisão do bolo, preparo do bolo e ejeção oral.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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26. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

28. Analise o texto abaixo:

Coluna 1 Emissões Otoacústicas

As latências absolutas das ondas        dos
Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico
(PEATE) são mais          em bebês e
crianças de até     meses de idade do que em
crianças maiores e em adultos, em virtude da maturação do núcleo coclear, do colículo inferior e/ou
do                  .

1. Espontâneas
2. Evocadas por Estímulo Transiente
3. Evocadas – Produto de Distorção
Coluna 2
( ) São mais sensíveis a mudanças no status
coclear.
( ) Sua presença pode ser uma explicação para a
existência do zumbido.
( ) Podem ser registradas mesmo na presença
de perdas auditivas cocleares de grau leve ou
moderado.
( ) São evocadas por um estímulo acústico breve,
que abrange uma ampla faixa de freqiências
(clique), e que permite a estimulação da
cóclea como um todo.
( ) São mais precisas para as frequências altas,
acima de 2000 Hz, até 6000 ou 8000 Hz.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

29. Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas abaixo com relação às medidas da imitância acústica.
(

2–1–3–2–1
2–1–3–2–3
2–2–3–2–1
3–1–2–3–2
3–1–3–2–3

(

(
27. Na fase faríngea da deglutição, é correto afirmar:
a. ( ) Durante a deglutição ocorre o fechamento
da região supraglótica por adução das pregas
vocais verdadeiras.
b. ( ) Durante a deglutição ocorre o fechamento da
região glótica por elevação da laringe.
c. ( ) A elevação laríngea propicia a adução das
pregas vocais verdadeiras.
d. ( X ) Durante a deglutição ocorre a pausa apneica
central.
e. ( ) O fechamento da região supraglótica se dá
por hiperconstrição dos músculos intrínsecos
da laringe.
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III e V ; longas ; 6 ; lemnisco lateral
III e V ; longas ; 18 ; córtex auditivo
III e V ; longas ; 18 ; lemnisco lateral
I, III e V ; longas ; 18 ; córtex auditivo
I, III e V ; precoces ; 18 ; lemnisco lateral

(

) Em bebês de zero a seis meses de idade o
tom de sonda recomendado para a pesquisa
das medidas da imitância acústica é o tom de
sonda de 226 Hz.
) Perdas auditivas condutivas de grau leve bilateralmente impedem a captação dos limiares
do reflexo acústico em virtude de um problema na via eferente auditiva.
) Curvas timpanométricas do tipo Ad indicam extrema mobilidade do sistema
tímpano-ossicular.
) Não se pode pesquisar os reflexos acústicos
em bebês menores do que seis meses de vida,
pois as partes do sistema auditivo envolvidas
no arco reflexo tímpano-ossicular ainda não
estão maduras.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F
F–V–V–F
F–V–F–V
F–V–F–F
F–F–V–V

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

30. S.M, sexo feminino, 2 meses de idade, foi encaminhado para realização de diagnóstico audiológico em
virtude de ter falhado na Triagem Auditiva Neonatal,
feita com a pesquisa dos Potenciais Evocados
Auditivos do Tronco Encefálico (PEATE) Automático.
Nasceu prematuro, de 31 semanas, ficou em Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) durante 30
dias, fez uso de medicação ototóxica e teve hiperbilirrubinemia, mas não necessitou realização de
exsanguíneo-transfusão.
Os resultados obtidos na avaliação audiológica realizada foram:
 Curva timpanométrica do tipo A bilateralmente.
 Reflexos acústicos ausentes na orelha direita e
presentes na orelha esquerda.
 Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo
Transiente presentes bilateralmente.
 Avaliação audiológica comportamental adequada para a faixa etária.
 Ausência de respostas eletrofisiológicas para
clique e para tone burst na Pesquisa dos
Potenciais Evocados Auditivos do Tronco
Encefálico (PEATE), com microfonismo coclear
presente na orelha direita. PEATE para clique
e tone burst adequados para a faixa etária na
orelha esquerda.
Com relação ao caso mencionado acima, é correto
afirmar que S.M. provavelmente apresenta:
a. ( X ) uma neuropatia/dissincronia auditiva na
orelha direita e audição normal na orelha
esquerda.
b. ( ) uma imaturidade da via auditiva na orelha
direita e audição normal na orelha esquerda.
c. ( ) uma perda auditiva neurossensorial de grau
moderado e configuração audiométrica descendente na orelha direita e audição normal
na orelha esquerda.
d. ( ) um Distúrbio do Processamento Auditivo
(Central).
e. ( ) uma perda auditiva neurossensorial de grau
profundo na orelha direita e audição normal
na orelha esquerda.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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em Branco.
(rascunho)
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