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INSTRUÇÕES 
 

1) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
2)  O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
3) A duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas, incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
4) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas 

perguntas aos Fiscais. 
5) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
6) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
7)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
9) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-

Resposta. 
10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta 

azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada 
questão; 

d) não o amasse, nem dobre. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO 

IDOSO - FONOAUDIOLOGIA 

 

 

 

 QUESTÕES GERAIS 

 
1. As entidades privadas filantrópicas, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS, têm a função 

de: 

  

a) Integrar complementarmente a rede de serviços de assistência. 

b) Organizar a atenção a desempregados e população de rua. 

c) Garantir disponibilidade de leitos para cuidados prolongados e internações sociais. 

d) Orientar a captação de recursos para a universalização da atenção.  

 

2. São princípios do Sistema Único de Saúde: 

a) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, desigualdade da assistência à 

saúde e direito à informação. 

b) Universalidade, desigualdade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde 

e direito à informação. 

c) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde 

e direito à informação. 

d) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde 

e direito à pagamento. 

 

3. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir 

para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território 

nacional. Constituem-se objetivos específicos: 

 

a) Fortalecimento do trabalho em equipe. 

b) Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente. 

c) Envolver somente a equipe de saúde nas ações de segurança do paciente. 

d) Estimular os processos de promoção da saúde. 

 

4. Leia as informações a seguir e marque a alternativa CORRETA: 

 

I. A educação em saúde visa aumentar a autonomia dos cidadãos no seu cuidado.    



 
  

 
II. A ESF (Estratégia Saúde da Família) não é uma porta de entrada do SUS. 

 

a) A afirmativa I é verdadeira e a II falsa. 

b) As duas afirmativas estão verdadeiras. 

c) As duas afirmativas estão falsas. 

d) A afirmativa I é falsa e a II verdadeira. 

 

5. De acordo com a Lei 8.142, de 28/12/, Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde, as conferencias de saúde 

deverão se reunir: 

 

a) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades de profissi-

onais de saúde. 

b) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades e dos mo-

vimentos sócias de usuários do SUS. 

c) Anualmente. 

d) A cada quatro anos. 

 

6. Em relação à ética e bioética, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As informações que os pacientes fornecem no seu atendimento, seja no hospital, posto de 

saúde ou consultório, os resultados dos exames, e procedimentos, são de propriedade do 

próprio paciente.  

b) As informações contidas no prontuário do paciente, são de propriedade do paciente, e de 

todos os profissionais envolvidos no tratamento.  

c) Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, são características que 

estão longe de serem pensadas na ética profissional. 

d) Na área hospitalar, decisões são tomadas com base apenas em fatos.   

 

7. Coronavírus (COVID-19)  é uma família de vírus que causam dentre alguns 

sintomas  infecções respiratórias. De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção humana 

pelo 2019-nCoV é uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). 

Portanto, trata-se de um: 

a) Agravo de saúde pública sociocomunitário. 

b) Evento de saúde pública de caráter endêmico. 

c) Evento de saúde pública de notificação imediata. 



 
  

 
d) Agravo de saúde pública epidemiossanitário. 

8. A educação em saúde está voltada para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da 

coletividade. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos objetivos da educação em 

saúde. 

 

a)  Conscientizar o indivíduo para que considere a saúde como um valor. 

b)  Estimular a utilização dos serviços de saúde. 

c)  Orientar o indivíduo sobre o fato de que a sua saúde depende somente do Estado. 

d) Incentivar o indivíduo a cuidar de sua saúde por meio dos próprios esforços e ações, 

exercendo a cidadania almejada. 

 

9. O processo de apropriação do espaço pelos serviços de atenção primária a saúde e sua 

área de abrangência em uma unidade local de saúde constitui o processo de: 

 

a) Territorialização. 

b) Regionalização de saúde. 

c) Identificação da população adstrita. 

d) Demarcação de área e populações de risco. 

 

10. São princípios norteadores da política nacional de humanização: 

a)  Estímulo a processos não comprometidos com a produção de saúde e com a produção de 

sujeitos. 

b)  Atuação em rede com baixa conectividade, de modo não cooperativo. 

c)  Estímulo da transdisciplinaridade e atividades individuais. 

d) Valorização da   dimensão  subjetiva e social  em   todas  as  práticas  de  atenção  e  

gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/ 

responsabilização. 

 

11. O Pacto pela Saúde propõe um conjunto de reformas institucionais no SUS, com o objetivo 

de promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão. Com relação ao Pacto 

pela Saúde, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 a) Mantém as formas de transferências de recursos inalteradas. 

 b) Somente o gestor estadual pode aderir. 

 c) As esferas de governo, após aderirem, não precisam pactuar com as metas propostas pelo 

Ministério da Saúde. 



 
  

 
 d) O Pacto pela Saúde tem três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 

Pacto de Gestão do SUS. 

 

12. Entende-se por comportamento endêmico de uma doença: 

a) Quando sua ocorrência está claramente em excesso ao normal esperado. 

b) Quando ocorre em grande número de países simultaneamente. 

c) Quando apresenta um padrão que se repete em dois ou mais continentes. 

d) Quando sua ocorrência apresenta-se na comunidade de forma regular. 

 

13. Com o estabelecimento do Pacto pela Saúde em 2006, os estados e municípios, que, antes 

desse pacto, recebiam repasses de recursos federais por uma infinidade de maneiras, 

passaram a receber esses recursos por meio de cinco blocos de financiamento. Entre esses 

blocos incluem-se: 

 

a) o ambulatório, a atenção em saúde e a auditoria em saúde. 

b) a atenção básica, a assistência farmacêutica e a vigilância em saúde. 

c) o ambulatório, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte. 

d) a atenção de média complexidade, a atenção em saúde e os hospitais de ensino. 

 

14. O modelo de atenção à saúde se fundamenta em três pilares, são eles: 

a) Rede, Regionalização e Hierarquização. 

b) Rede, Humanização e Hierarquização. 

c) Atenção Primária, Regionalização e Hierarquização. 

d) Atenção Primária, Humanização e Hierarquização. 

 

15. A instituição de saúde ao promover um treinamento para a equipe, aborda questões de 

biossegurança estabelecidos na NR 32, como: 

 

a) o empregador deve estimular o uso de pias de trabalho para fins diversos do previsto, a fim 

de otimizar a execução das tarefas e reduzir riscos. 

b) o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos é permitido, desde 

que a rotulagem esteja íntegra. 

c) necessidade de lavatório na parte externa de entrada de cada quarto destinado ao 

isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como medida de proteção. 

d) o empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes 

com Materiais Perfurocortantes. 



 
  

 
 

16. A atuação efetiva dos cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na 

formulação de políticas públicas, avaliação e fiscalização de ações de saúde, é conhecida 

como: 

a) gestão de trabalho. 

b) gestão participativa. 

c) regulação. 

d) atenção a saúde. 

 

17. Assinale a alternativa que corresponde aos sistemas de informação epidemiológica em 

saúde. 

 

a) SIM, SINAN, SINASC. 

b) SIM, SIH, SAI. 

c) SISPNI, SIH, SAI. 

d) SINASC, SISVAN, SIH. 

 

18. Conforme a lei 8080/90, é responsável pelo conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção ou circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde:   

 

a) Vigilância ecológica. 

b) Vigilância em saúde. 

c) Vigilância epidemiológica. 

d) Vigilância sanitária. 

 

19. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 

seus determinantes e condicionantes- modos de viver, condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços assistências são objetivos da: 

a) Política Nacional de Humanização. 

b) Política Nacional da Pessoa Idosa. 

c) Política Nacional de Promoção da Saúde. 

d) Pactuação da Saúde. 

 



 
  

 
20. As chamadas “portas de entrada” do Sistema Único de Saúde (SUS) se constituem em 

serviços que ofertam atendimento inicial à saúde do usuário. Estes serviços são assim 

definidos pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, documento que regulamentou a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, ao tratar de temas como a organização, o planejamento da 

saúde e a articulação interfederativa no âmbito do SUS (BRASIL, 2011). 

São consideradas Portas de Entrada no Sistema Único de Saúde (SUS) os serviços de: 

  

a) Urgência e vigilância em saúde. 

b) Emergência e vigilância em saúde. 

c) Atenção primária e atenção psicossocial. 

d) Atenção psicossocial e atenção hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO 

IDOSO – FONOAUDIOLOGIA 

 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

21.  A saúde do idoso é determinada pelo funcionamento harmonioso de quatro domínios 

funcionais: cognição, humor, mobilidade e comunicação. Tais domínios devem ser 

rotineiramente avaliados. Quais síndromes geriátricas estão relacionadas a mobilidade: 

a) incapacidade comunicativa, incapacidade cognitiva;       

b) instabilidade postural, imobilidade, incontinência esfincteriana;              

c) incapacidade comunicativa, iatrogenia, incapacidade postural;              

d) instabilidade postural, imobilidade, incapacidade cognitiva. 

 

22. O Cuidado Paliativo resgata a possibilidade da morte como um evento natural e esperado 

na presença de doença ameaçadora da vida, colocando ênfase na vida que ainda pode ser 

vivida. Dentre os princípios dos Cuidados Paliativos é CORRETO afirmar: 

I. Não acelerar nem adiar a morte;  

II. Prioriza a família e não o paciente; 

III. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; 

IV. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. 

a) I , III e IV. 

b) I , II e III. 

c) II e III. 

d) I e IV. 

 

23. Considerando a síndrome de fragilidade como um comprometimento dos sistemas 

fisiológicos, determinando maior vulnerabilidade ao declínio do estado de saúde, resultando em 

maior risco de quedas, delirium, comprometimento funcional, entre outaras. É CORRETO 

afirmar que o idoso frágil apresenta: 



 
  

 
I. declínio funcional estabelecido; 

II. incapacidade de gerenciar sua vida; 

III. sobrevida estimada menor que seis meses; 

IV. nenhuma limitação nas AVD. 

a) I e IV. 

b) II e IV. 

c) I e III. 

d) I e II. 

 

24. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa foi aprovada pela portaria: 

 

a) Portaria GM 2.358, de 19 de outubro de 2010; 

b) Portaria GM 2.528, de 19 de outubro de 2006; 

c) Portaria GM 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

d) Portaria GM 8.842, de 19 de janeiro de 1994. 

 

25. A Avaliação Multidimensional do Idoso, também chamada de Avaliação Geriátrica Ampla 

(AGA), permite o reconhecimento das demandas biopsicossociais do indivíduo, ou seja, o 

diagnóstico de suas condições de saúde agudas e/ou crônicas, além de ser considerado 

padrão-ouro para o manejo da fragilidade do idoso. Desta forma é CORRETO afirmar que: 

a) a aplicação deve ser realizada prioritariamente na atenção básica de saúde;                   

b) por ser considerada padrão-ouro todos os idosos devem ser avaliados indiscriminadamente; 

c) a AGA avalia prioritariamente a autonomia e a cognição do idoso;                

d) a aplicação deve ser realizada por equipe geriátrico-gerontológica especializada. 

     

26. Constitui um gênero de manifestação de vontade para tratamento médico, apesar do Brasil 

ainda não ter legislado sobre o tema, o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou a 

Resolução CFM 1.995/12, reconhecendo o direito do paciente manifestar sua vontade sobre 

tratamentos médicos e designar representante para tal fim, bem como o dever de o médico 

cumprir a vontade do paciente. Esta descrição se refere a: 

 

a) Testamento Vitalício;           

b) Diretivas Antecipadas de Vontade; 

c) Normativa de Vontade; 

d) Representante Legal. 



 
  

 
27. Considerando a finalidade da Política Nacional do Idoso seu objetivo é, EXCETO: 

a) Fomentar a educação e a saúde do idoso; 

b) Assegurar os direitos sociais do idoso; 

c) Promover sua autonomia; 

d) Participação efetiva na sociedade. 

 

28. Uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, diante 

de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. 

Necessitando da identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros 

problemas de natureza, física, psicossocial e espiritual. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde esta definição se refere a: 

a) Ortotanasia 

b) Capacidade Funcional 

c) Dor Total 

d) Cuidados Paliativos 

 

29. Para o estabelecimento do diagnóstico de incapacidade cognitiva, é fundamental a 

constatação do prejuízo na funcionalidade do indivíduo ou perda de AVDs. As principais 

etiologias da incapacidade cognitiva são: 

a) Demência, depressão, delirium e doenças mentais;                       

b) Depressão e demência;                    

c) Doenças mentais e demência;                                          

d) Depressão, doenças mentais e delirium. 

 

30. Compete ao órgão ministerial responsável pela assistência e promoção social a 

coordenação geral da política nacional do idoso, com a participação dos conselhos nacionais, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso. Este trecho se refere ao artigo 5º do 

capítulo III da Política Nacional do Idoso que trata: 

a) Das Diretrizes; 

b) Das Ações Governamentais; 

c) Da Organização e Gestão; 

d) Dos Princípios.  

 

31. A atuação do fonoaudiólogo no âmbito da Disfagia, engloba ações relacionadas às 

atenções primária, secundária e terciária. Portanto, é de extrema importância que o profissional 

esteja apto para conduzir o atendimento ao paciente disfágico de forma pluridimensional. Em 



 
  

 
relação ao manejo com pacientes disfágicos, cabe ao fonoaudiólogo: 

 

I. Orientar a equipe de saúde para a identificação de grupos de risco para disfagia, bem como 

sobre ao encaminhamento para avaliação fonoaudiológica. 

II. Avaliar, classificar e realizar o diagnóstico funcional da deglutição, levando em conta 

somente as informações relatadas pela equipe que identificou a demanda para avaliação 

especializada.  

III. Prescrever a consistência alimentar, o volume, o ritmo de oferta, os utensílios, as manobras 

e posturas necessárias para a administração da dieta via oral de forma segura e eficaz. 

IV. Gerenciar programas de reabilitação dos distúrbios da deglutição e definir indicadores de 

qualidade para controle dos resultados. 

 

a) I e III estão corretas. 

b) I, III e IV estão corretas. 

c) apenas II está correta. 

d) todas estão corretas. 

 

32. A deglutição é um ato neuro-motor complexo e coordenado, que envolve diferentes 

estruturas da região de cabeça e pescoço. É iniciada de forma consciente e voluntária, seguida 

de uma fase reflexa e posteriormente por uma fase involuntária. Didaticamente ela é dividida 

em fases e sobre estas fases é CORRETO afirmar: 

 

a) as fases oral e faríngea são voluntárias e são elas as responsáveis pela preparação do bolo 

alimentar. Somente a fase esofágica é reflexa e responsável por encaminhar o bolo alimentar 

até o estômago, através dos movimentos peristálticos. 

b) a fase oral é totalmente reflexa. É nesta fase que se prepara o alimento através da 

mastigação, a qual tem o objetivo de tornar o bolo coeso, facilitando sua ejeção para a faringe. 

c) a fase esofágica é voluntária. Nesta fase, o bolo alimentar é encaminhado para o estômago 

com o auxílio da peristalse esofágica. 

d) a fase oral é voluntária e responsável pela preparação do alimento através da mastigação e 

pulverização do bolo alimentar. Já a fase faríngea é reflexa e responsável pelo início da fase 

esofágica, fase responsável por conduzir o bolo alimentar até o estômago. 

 

33. Na UTI, pacientes críticos com necessidade de suporte ventilatório por tempo prolongado 

são submetidos a procedimento cirúrgico para realização de traqueostomia. Devido à presença 

deste dispositivo, mudanças fisiológicas podem ser ocasionadas pela presença da cânula de 

traqueostomia. Considerando estas mudanças, é INCORRETO dizer: 



 
  

 
a) alteração do olfato e paladar. 

b) perda da pressão subglótica positiva. 

c) dificuldade de elevação laríngea. 

d) nenhuma das alternativas está incorreta. 

 

34. A queixa de dificuldade de deglutição pelos pacientes com diagnóstico de Doença de 

Parkinson é bastante comum, independentemente do estágio em que a doença se encontra. 

Com relação às fases da deglutição afetadas, pode-se afirmar: 

 

a) todas as fases podem ser afetadas, 

b) somente as fases oral e faríngea são afetadas, devido aos tremores orofaciais e a rigidez 

cervical, a qual comumente contribui para o acúmulo de alimento em valéculas e recessos 

piriformes.  

c) somente a fase esofágica é afetada devido a lentificação dos movimentos peristálticos. 

d) fase oral é afetada, devido aos tremores característicos que o paciente acometido pela 

Doença de Parkinson apresenta. Já a fase esofágica não sofre alteração alguma. 

 

35. O fonoaudiólogo dispõe de estratégias de intervenção ativa que deve utilizar com o objetivo 

de tornar a alimentação do paciente a mais segura e eficaz possível. Com relação às manobras 

facilitadoras da deglutição e sua indicação, marque a alternativa INCORRETA:  

 

a) manobra de cabeça rotacionada para o lado comprometido, indicada para pacientes com 

redução unilateral da mobilidade laríngea ou faríngea. 

b) manobra de cabeça para trás, indicada para pacientes que tem dificuldade de preparo, 

organização e ejeção do bolo alimentar. 

c) manobra de queixo para baixo, indicada para pacientes que apresentem escape anterior do 

alimento e dificuldade de vedamento labial. 

d) manobra de deglutição supraglótica e supersupraglótica, indicado para pacientes que 

apresentem insuficiência glótica e atraso no início da fase faríngea. 

 

36. Segundo o Art. 3º, da Lei nº 6965/81 a qual regulamenta a profissão de fonoaudiólogo e 

determina outras providências, o exercício da profissão de Fonoaudiólogo é assegurado, 

EXCETO:  

 

a) aos portadores de diploma expedido por curso superior de Fonoaudiologia oficial ou 

reconhecido. 

b) aos portadores de diploma expedido por curso congênere estrangeiro, não sendo necessário 

a revalidação. 



 
  

 
c) aos portadores de diploma ou certificado fornecido, até a data da presente Lei, por cursos 

enquadrados na Resolução número 54, do Conselho Federal de Educação, publicada no 

"Diário Oficial" da União de 15 de novembro de 1976. 

d) nenhuma das alternativas. 

 

37. No Art.6º do capítulo IV do Código de Ética Profissional, o qual discorre sobre as 

responsabilidades gerais, constituem deveres gerais do fonoaudiólogo: 

 

a) manter o respeito às normas e aos princípios éticos da profissão, inclusive nas redes sociais. 

b) atender sem estabelecer discriminações de ordem política, social, econômica, cultural, 

étnico-racial, religiosa, identidade de gênero ou de qualquer outra natureza, 

independentemente de esfera pública ou privada. 

c) informar ao cliente sua qualificação profissional, suas responsabilidades, atribuições e 

funções quando solicitado. 

d) registrar em prontuário todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos, assim 

como faltas justificadas ou não, e desistência. 

 

38. Entre os exames objetivos da deglutição, a Videofluoroscopia (VFD) é considerada o 

método padrão ouro para a avaliação da disfagia, já que este exame permite a observação em 

tempo real da fisiologia da deglutição em todas as suas fases. Considerando as fases 

preparatória oral e oral propriamente dita, assinale as possíveis alterações identificáveis por 

este método de avaliação: 

 

a) alteração do tempo de manipulação do bolo alimentar; alteração na transição faringo-

esofágica. 

b) estase do bolo alimentar em cavidade oral; peristaltismo esofágico reduzido. 

c) alteração na mobilidade e competência lingual; presença de estenose esofágica. 

d) alteração do tempo de manipulação do bolo alimentar; incapacidade de manter o bolo 

alimentar na cavidade oral. 

 

39. O risco de Disfagia pode ser detectado por toda a equipe multidisciplinar, desde que os 

profissionais conheçam os sinais que a identifiquem. Considerando os critérios de risco para a 

Disfagia, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) doenças de base, antecedente e comorbidades; sinais clínicos de aspiração, como tosse e 

engasgos durante a alimentação; complicações pulmonares recorrentes; nível de 

funcionalidade da alimentação. 

b) sinais clínicos de aspiração, como tosse e engasgos durante a alimentação; aumento de 



 
  

 
peso sem motivo aparente. 

c) independência alimentar, aumento de peso e complicações pulmonares. 

d) doenças de base, antecedente e comorbidades, sudorese; sinais clínicos de aspiração como 

tosse e engasgos durante a alimentação. 

 

40. No contexto hospitalar, considerando o manejo da disfagia nos idosos, o fonoaudiólogo 

deve estar atento a alguns sinais que auxiliarão na tomada de decisões a serem tomadas em 

relação a alimentação destes pacientes. Nesse sentido, assinale a opção que NÂO 

corresponde aos sinais relacionados à Disfagia que devem ser observados com atenção: 

 

a) delirium 

b) higiene oral e condição dentária 

c) discurso linguístico 

d) doenças de base 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL                                                      

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 
DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-

RESPOSTA                                                                                                                                   
Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia. 
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