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 Além deste caderno contendo 60 (sessenta) 
questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva, 

você receberá do fiscal de prova o cartão-
resposta e a folha de texto definitivo. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de questões está completo, 

sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 

atentamente as instruções para preencher o cartão-
resposta e a folha de texto definitivo. 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 

material transparente, com tinta preta ou azul. 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 

reservado(s). 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. 

Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em seu cartão-resposta e em 
sua folha de texto definitivo, o fiscal deve ser 

obrigatoriamente informado para o devido registro 
na ata da sala. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 

seu cartão-resposta e da sua folha de texto definitivo.  
O preenchimento é de sua responsabilidade e não 
será permitida a troca do cartão-resposta e da folha 

de texto definitivo em caso de erro do candidato. 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão-resposta e 

na folha de texto definitivo. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 

na lista de presença. 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 

sanitários durante a realização das provas. 

 Boa sorte! 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) 

minutos para a realização da prova, já incluído o 
tempo para a marcação do cartão-resposta e o 
preenchimento da folha de texto definitivo. 

 2 (duas) horas após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de 
questões. 

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 

caderno de questões. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova. 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 

questões. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 

sala. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1  

Assinale a frase abaixo em que a preposição DE é uma exigência 
de um termo anterior (valor gramatical). 

(A) Se eu vi além dos outros, é porque eu estava sobre o ombro 
de gigantes. 

(B) Nunca subestime a capacidade de um homem de subestimar 
uma mulher. 

(C) Não aceite carona de homens estranhos e lembre-se de que 
todos os homens são estranhos. 

(D) A única maneira de ter amigos é ser amigo. 

(E) As más companhias são como um mercado de peixes; acaba-
se acostumando com o mau cheiro. 

2  

A maioria das palavras mostra vários significados (polissemia), o 
que também ocorre com as preposições. Indique a frase em que 
a preposição DE tem o valor de “finalidade”. 

(A) A glória é como o vagalume: brilha de longe, mas vista de 
perto, não dá luz nem calor. 

(B) A melhor coisa que existe na televisão é o botão de desligar. 

(C) Moda é uma forma de feiura tão intolerável que precisamos 
alterá-la a cada seis meses. 

(D) Serviço de emergência disponível só com 24 horas de 
antecedência. 

(E) Existem dois tipos de esparadrapo: os que não grudam e os 
que não saem. 

3  

Assinale a frase abaixo que não mostra uma contradição lógica. 

(A) Eu adoro surpresas, desde que eu esteja pronto para elas. 

(B) Não há nada permanente exceto a mudança. 

(C) Há três coisas certas na vida: a morte, o erro e o imprevisto. 

(D) Eu disse um milhão de vezes para você não exagerar. 

(E) Pretendia me suicidar e quase me matei. 

4  

Assinale a frase a seguir em que as duas palavras sublinhadas 
mostram o mesmo sentido. 

(A) Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. 

(B) Você tem que ter muita paciência para aprender a ter 
paciência. 

(C) Na prosperidade nossos amigos nos conhecem; na 
adversidade nós conhecemos nossos amigos. 

(D) A única maneira de ter amigos é ser amigo. 

(E) O segredo de um casamento feliz permanece em segredo. 

5  

A narrativa traz uma sequência de ações ou acontecimentos; 
assinale a frase abaixo que mostra uma sequência de ações. 

(A) Choveu muito e as estradas ficaram alagadas. 

(B) Com o tremor, prédios desabaram e as ruas ficaram com 
crateras. 

(C) A dobradiça soltou da moldura e a porta caiu. 

(D) Assaltaram o banco da cidade e desapareceram. 

(E) Com o choque, a mesa desabou e a louça partiu. 

6  

Observe o seguinte trecho narrativo: 

“No último verão, eu dormia com a janela aberta. Despertando, 
liguei o rádio da cabeceira para ouvir música nos primeiros 
minutos do dia. E a música cresce, viva, fresca, endiabrada. Em 
seguida minha atenção foi despertada por um barulho que surge 
no teto na direção de minha cabeça. Pássaros, de tamanho sem 
dúvida respeitável, brigam e se insultam com força. O barulho 
aumenta, e eu tento adivinhar as unhas das patas escorregando 
sobre o telhado. Finalmente, um conjunto de penas eriçadas bate 
sobre a beira de minha janela e cai dentro do quarto. Dois 
gaviões assustados se separam e num movimento comum 
retomam pela janela o caminho da liberdade. Nesse momento, os 
últimos acordes da música se extinguem e o locutor anuncia: 
‘Vocês acabam de ouvir a abertura de O pássaro ladrão, de 
Rossini’. Eu sorri sob os lençóis”. 

As narrativas apresentam geralmente um esquema de cinco 
partes; tendo por base a narrativa acima, assinale a parte da 
narrativa que não exemplifica totalmente a parte indicada. 

(A) Estado inicial da narrativa, com a definição do lugar, do 
tempo e dos personagens: “No último verão, eu dormia com 
a janela aberta”. 

(B) Um acontecimento perturbador mexe com o estado inicial: 
“Em seguida minha atenção foi despertada por um barulho 
que surge no teto na direção de minha cabeça”. 

(C) Uma sequência de transformações modifica a situação do 
personagem: “Pássaros, de tamanho sem dúvida respeitável, 
brigam e se insultam com força. O barulho aumenta, e eu 
tento adivinhar as unhas das patas escorregando sobre o 
telhado. Finalmente, um conjunto de penas eriçadas bate 
sobre a beira de minha janela e cai dentro do quarto. Dois 
gaviões assustados se separam e num movimento comum 
retomam pela janela o caminho da liberdade”. 

(D) Um acontecimento equilibrador restabelece o estado inicial: 
“Nesse momento, os últimos acordes da música se extinguem 
e o locutor anuncia: ‘Vocês acabam de ouvir a abertura de  
O pássaro ladrão, de Rossini’”. 

(E) Apresentação de um estado final, feliz o infeliz: “Eu sorri sob 
os lençóis”. 

7  

Em todas as opções abaixo, as frases foram reescritas de modo a, 
mantendo-se o sentido, eliminar o advérbio “não”. 

Assinale a frase em que isso foi feito de modo adequado. 

(A) Não me lembro do que ele morreu. Só me lembro que não 
era nada sério / que eu desconhecia a doença. 

(B) O maior delito que você comete é o suicídio, porque é o único 
que não permite arrependimento / evita o pecado. 

(C) Os homens não seguem aqueles que estão em dúvida / se 
orientam por aqueles que estão seguros. 

(D) Nunca superestime a decência humana / Sempre subestime a 
decência humana. 

(E) A mulher fala sempre de sua idade, mas não a diz nunca / 
mas sempre a esconde. 
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8  

Observe o seguinte texto: 

“A delicadeza do governo contribui maravilhosamente para a 
propagação da espécie. Todas as repúblicas são uma prova disso, 
e, mais que todas, a Suíça e a Holanda, que são os piores países 
da Europa, se levamos em conta a natureza do terreno, e que, 
entretanto, são os mais populosos”. (Montesquieu) 

Sobre a estrutura argumentativa desse segmento, assinale a 
afirmativa inadequada. 

(A) A tese do texto é a de que um governo cordial favorece a 
propagação da espécie. 

(B) O argumento para isso é o de que todas as repúblicas podem 
comprovar essa tese. 

(C) A explicitação do argumento traz a informação de que 
Holanda e Suíça, apesar de serem países de natureza difícil, 
são os mais populosos da Europa. 

(D) Infere-se dessa exemplificação de que são cordiais os 
governos de Holanda e Suíça. 

(E) A tese defendida contra-argumenta aqueles que participam 
da ideia de que a estrutura do governo em nada colabora 
para a propagação da espécie. 

9  

Assinale a frase abaixo que não exemplifica uma interrogação 
indireta. 

(A) Queria descobrir quem fez isso. 

(B) Não sei por que chove tanto. 

(C) Eles nunca mostram quanto custa o seguro. 

(D) Eu vi quando eles chegaram. 

(E) Eles desconhecem onde ele mora. 

10  

Assinale a frase abaixo que se encontra na voz passiva sintética 
ou pronominal, com o pronome SE. 

(A) O tempo perdido não se encontra nunca mais. 

(B) Os que empregam mal seu tempo são os primeiros a se 
queixar de sua brevidade. 

(C) Sempre temos tempo suficiente se dele fizermos bom uso. 

(D) Vou virar abóbora, se não tiver um filho agora. 

(E) É desagradável quando se precisa da ajuda familiar. 

 

Informática 

11  

Considere a texto a seguir, retirado de uma página Web da 
Microsoft. 

“Um banco de dados hierárquico central usado no Windows 98, 
Windows CE, Windows NT e Windows 2000 usado para 
armazenar informações necessárias para configurar o sistema 
para um ou mais usuários, aplicativos e dispositivos de 
hardware.” 

Assinale o componente do Windows descrito no texto. 

(A) Área de Trabalho. 

(B) Área de Transferência. 

(C) Kernel. 

(D) NTFS. 

(E) Registro. 

12  

No Google Chrome, o atalho de teclado Ctrl+Shift+T permite 

(A) reabrir o conteúdo da aba corrente numa nova aba. 

(B) recuperar abas a partir do histórico. 

(C) recuperar todas as abas ativas quando o Google Chrome foi 
fechado pela última vez. 

(D) recuperar uma aba numa lista das dez últimas abas fechadas. 

(E) recuperar uma aba recém-fechada. 

13  

Considere um documento MS Word cujo conteúdo é exibido a 
seguir. 

abas abastecimento bas1 basculante bassab 

Nesse contexto, considere ainda uma busca avançada com 
emprego de “caracteres curinga”, na qual o texto  

bas> 

tenha sido digitado na caixa Localizar. 

Assinale o número de trechos que seriam localizados. 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

(E) 5 

14  

No âmbito de planilhas MS Excel e Libre Office Calc, assinale o 
número de células compreendidas na região X3:AC200. 

(A) 990. 

(B) 995. 

(C) 1.182. 

(D) 1.188. 

(E) 1.194. 

15  

Analise o trecho de planilha Excel no qual estão rastreadas as 
precedentes das células A3, B2 e C3. 

 

Assinale a lista de fórmulas presentes em cada uma dessas 
células, na ordem estabelecida acima. 

(A) =A1+B2   =B1      =B2 

(B) =B2+C3   =A1+B1   =C3 

(C) =C1      =A1+B2   =A3 

(D) =C3      =A1+B1   =B2 

(E) =C3      =B1      =B2 
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Direito 

16  

Após sacar dinheiro no Banco, retornando a pé para casa, Maria 
foi surpreendida por Túlio que, ostentado arma de fogo, exigiu 
que ela entregasse sua bolsa com seu aparelho celular. 
Amedrontada, Maria entregou seus pertences. De posse dos 
objetos, Túlio correu pela rua, mas logo foi abordado por policiais 
que iniciavam o patrulhamento no local, para azar do meliante. 
Túlio foi detido com os bens subtraídos e levado para a Delegacia, 
tendo a arma de fogo sido periciada e comprovada a sua 
potencialidade lesiva.  

Acerca da hipótese, é correto afirmar que Túlio praticou 

(A) tentativa de roubo, com aumento de pena pelo emprego de 
arma de fogo. 

(B) furto por arrebatamento. 

(C) roubo simples. 

(D) conduta atípica. 

(E) roubo consumado, com aumento de pena pelo emprego de 
arma de fogo. 

17  

Em 03 de abril de 2022, Victor foi a um festival de música na 
cidade onde mora. Durante a madrugada, Victor percebeu que 
uma moradora de sua rua, Juliana, estava dançando distraída; 
Victor aproveitou o momento e subtraiu, sem violência ou grave 
ameaça, o smartphone de Juliana. Juliana somente percebeu que 
estava sem o aparelho celular quando chegou em casa e, no dia 
seguinte, realizou o registro de ocorrência. Em 05 de abril de 
2022, Victor arrependeu-se, foi até a casa de Juliana, pediu  
desculpas e devolveu, intacto, o aparelho celular. Apesar disso, 
em 15 de abril de 2022, o Ministério Público denunciou Victor 
com incurso nas penas do Art. 155, caput, do CP. 

Na hipótese, é correto afirmar que 

(A) houve arrependimento eficaz, previsto no Art. 15, segunda 
parte, do CP, tendo em vista que Victor impediu a produção 
do resultado. 

(B) houve desistência voluntária, prevista no Art. 15, primeira 
parte, do CP, visto que Victor desistiu voluntariamente de 
seguir com a execução. 

(C) não houve crime, porque Victor se arrependeu e devolveu o 
bem intacto. 

(D) houve arrependimento posterior, previsto no Art. 16, do CP.    

(E) houve crime impossível, previsto no Art. 17, do CP. 

18  

Sydney complementa sua renda familiar com a intermediação da 
venda de embarcações de médio porte. Considerando que as 
embarcações, a despeito de serem bens móveis, necessitam de 
registro na Capitania dos Portos (artigo 3º da Lei 7.6525/88) e 
que os bens imóveis necessitam de matrícula no Registro de 
Imóveis, pode-se afirmar que a conduta de Sydney, que não 
possui registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, 
ao intermediar a venda de embarcações  

(A) configura exercício funcional ilegalmente antecipado. 

(B) é atípica. 

(C) é usurpação de função pública. 

(D) configure falsidade ideológica. 

(E) é crime de advocacia administrativa. 

19  

Juliana, 29 anos, sorrateiramente subtraiu considerável quantia 
em dinheiro de seu pai, Afrânio, 62 anos, para adquirir um carro 
seminovo com o qual sonhava.  

Nesse caso, é correto afirmar que Juliana 

(A) praticou conduta atípica, pois é herdeira de seu pai. 

(B) é isenta de pena, visto que praticou crime de furto em 
prejuízo de seu ascendente. 

(C) não é isenta de pena. 

(D) não cometeu crime por ter agido em exercício regular de 
direito. 

(E) praticou crime impossível, visto que foi em prejuízo de seu 
pai. 

20  

Arnaldo, indiciado pelo crime de roubo em procedimento 
conduzido pela polícia judiciária, confessou o crime em sede 
policial. Em juízo, embora nenhuma prova para a condenação 
tenha sido produzida pelo Ministério Público, o juiz resolveu 
condenar Arnaldo, com base estritamente na confissão produzida 
no inquérito. 

Nesse caso, é correto afirmar que 

(A) agiu corretamente o magistrado, diante da confissão 
prestada por Arnaldo. 

(B) a confissão só tem validade quando realizada em juízo. 

(C) a confissão deveria ser confrontada com outras provas 
produzidas no inquérito. 

(D) a confissão não possui validade em nenhuma hipótese. 

(E) a confissão em sede policial é válida; no entanto, somente 
poderá ensejar a condenação se corroborada com outros 
elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. 

21  

Fábio, delegado de polícia, determinou, de ofício, a instauração 
de inquérito policial para apurar a suspeita de roubo à residência 
de uma celebridade conhecida nas redes sociais. Ocorre que o 
dono da residência, que é pai da celebridade, ficou tenso ao ver 
nas redes sociais a notícia sobre o fato e resolveu requerer o 
arquivamento do inquérito para abafar o caso, evitando 
escândalos. 

Nesse caso, é correto afirmar que 

(A) o inquérito policial não pode ser instaurado de ofício pelo 
delegado de polícia.  

(B) o inquérito policial deve sempre ser instaurado pelo delegado 
de polícia. 

(C) o delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de 
uma infração penal de ação penal pública condicionada à 
representação não deve instaurar o inquérito policial, ainda 
que tenha a vítima representado.   

(D) o delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de 
uma infração penal de ação penal pública incondicionada 
deve instaurar, de ofício, o inquérito policial.   

(E) o inquérito deve ser arquivado, diante do requerimento do 
dono da residência. 
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22  

Durante o inquérito policial, foi judicialmente determinada a 
busca e apreensão domiciliar de um computador específico na 
residência de Helena. Contudo, os agentes confundiram-se e 
apreenderam o computador que estava na residência da vizinha 
de Helena. 

Nessa hipótese, é correto afirmar que 

(A) os elementos de informação colhidos nesse ato não poderão 
integrar o material probatório a ser valorado pelo juiz. 

(B) os elementos de informação colhidos nesse ato poderão 
integrar o material probatório a ser valorado pelo juiz. 

(C) em regra, vícios do inquérito policial projetam-se para a ação 
penal. 

(D) vícios do inquérito policial sempre acarretam a nulidade da 
ação penal. 

(E) como foi judicialmente determinada a busca e apreensão 
domiciliar, esta foi regular. 

23  

Ao sair do trabalho e a caminho de casa, Paulo deparou-se com 
um cadáver, que parecia ter sido baleado. De pronto, entrou em 
contato com a autoridade policial e informou o ocorrido. 

Nesse caso, estamos diante de 

(A) Notitia criminis espontânea de cognição imediata. 

(B) Notitia criminis espontânea de cognição mediata. 

(C) Notitia criminis provocada. 

(D) Delatio criminis. 

(E) Notitia criminis de cognição coercitiva.  

24  

No que tange ao exame de corpo de delito e perícias em geral, 
assinale a afirmativa incorreta. 

(A) No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de 
omissões, obscuridades ou contradições no laudo pericial, a 
autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, 
complementar ou esclarecer o laudo, podendo também 
ordenar que se proceda a novo exame, por outros peritos, se 
julgar conveniente. 

(B) Uma vez entregue e aceito pelas partes o laudo pericial, o juiz 
ficará adstrito ao laudo, não podendo rejeitá-lo, no todo ou 
em parte. 

(C) Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a 
infração, a autoridade providenciará imediatamente para que 
não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, 
que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos 
ou esquemas elucidativos. 

(D) Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de 
obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os 
peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que 
instrumentos, por que meios e em que época presumem ter 
sido o fato praticado. 

(E) Para representar as lesões encontradas no cadáver, os 
peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas 
fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente 
rubricados. 

 

25  

Indício é: 

(A) a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com 
o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra 
ou outras circunstâncias. 

(B) a circunstância conhecida que, podendo ou não ter relação 
com o fato, autorize investigar-se a existência de outra ou 
outras circunstâncias. 

(C) a circunstância que, não tendo relação com o fato, autorize, 
por indução, a investigação de outra ou outras circunstâncias. 

(D) todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado 
ou recolhido, que se relaciona à infração penal.  

(E) a circunstância que, não tendo relação com o fato, se 
relaciona à infração penal. 

26  

Em relação à prova, avalie as afirmativas a seguir e assinale  
V para a verdadeira e F para a falsa. 

(   ) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial. 

(   ) O juiz pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos 
elementos informativos colhidos na investigação. 

(   ) As provas cautelares, não repetíveis e antecipadas não devem 
influenciar a convicção do juiz. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, F e V. 

(C) F, V e F. 

(D) V, F e F. 

(E) F, F e F. 

27  

Em relação ao corpo de delito, avalie as afirmativas a seguir: 

I. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo 
supri-lo a confissão do acusado. 

II. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito 
quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e 
familiar contra mulher. 

III. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito 
quando se tratar de crime que envolva violência contra 
criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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28  

No que tange ao exame de corpo de delito e perícias em geral, 
assinale a afirmativa incorreta. 

(A) Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade 
providenciará para que, em dia e hora previamente 
marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto 
circunstanciado. 

(B) Nos casos de morte violenta, o exame de corpo de delito é 
imprescindível, não bastando o simples exame externo do 
cadáver, mesmo quando não houver infração penal que 
apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a 
causa da morte e não houver necessidade de exame interno 
para a verificação de alguma circunstância relevante. 

(C) Em caso de exumação para exame cadavérico, o 
administrador de cemitério público ou particular indicará o 
lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de 
recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de 
encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, 
a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo 
constará do auto. 

(D) Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que 
forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas 
as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. 

(E) A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, 
salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, 
julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que 
declararão no auto. 

29  

No que tange ao exame de corpo de delito e perícias em geral, 
assinale a afirmativa incorreta. 

(A) Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial 
tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar 
por determinação da autoridade policial ou judiciária, de 
ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido 
ou do acusado, ou de seu defensor. 

(B) No exame complementar, os peritos terão presente o auto de 
corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. 

(C) Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no 
Art. 129, § 1

o
, I, do Código Penal (Art. 129. Ofender a 

integridade corporal ou a saúde de outrem: § 1º Se resulta I - 
Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta 
dias), deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias 
contado da data do crime. 

(D) Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, 
proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de 
Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela 
inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de 
reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o 
cadáver, com todos os sinais e indicações. 

(E) O exame de corpo de delito deverá ser feito em dia útil, não 
se admitindo laudos produzidos durante anoite ou em dias 
que não houver expediente regular. 

30  

No que tange à cronomatogenese, assinale a afirmativa 
incorreta. 

(A) São fenômenos cadavéricos de ordem física: desidratação, 
resfriamento do corpo e livores hipostáticos. 

(B) São fenômenos cadavéricos de ordem química: autólise, 
rigidez muscular, putrefação, maceração, adipocera e 
mumificação. 

(C) A intensidade da rigidez muscular não varia de acordo com as 
condições relacionadas ao cadáver e à causa da morte. 

(D) A putrefação é a decomposição do corpo pela ação de 
bactérias saprófitas que o invadem passado algum tempo da 
morte. 

(E) A autólise é a destruição das células pela ação incontida de 
suas próprias enzimas. 

 

Conhecimentos Específicos 

31  

No plano da compreensão, o aspecto que está relacionado ao 
“reconhecimento de palavras, locuções e frases e ‘a evocação dos 
objetos, atos e relações que representam” denomina-se 

(A) pragmática. 

(B) fonética/ fonologia. 

(C) semântica. 

(D) sintaxe. 

(E) morfologia. 

32  

Com relação à avaliação audiológica do recém-nascido,  analise as 
afirmativas a seguir: 

I. A audiometria de observação comportamental é o teste 
padrão ouro para determinar limiares auditivos em neonatos 
e crianças nos primeiros anos de vida. 

II. A pesquisa das emissões otoacústicas não se trata de um 
teste auditivo, mas sim da funcionalidade das células ciliadas 
externas da cóclea. 

III. Uma aplicação fundamental do potencial evocado auditivo de 
tronco encefálico na avaliação audiológica infantil é para 
auxiliar na predição dos limiares psicoacústicos, por meio da 
pesquisa do sítio de lesão. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) II e III, apenas. 

33  

O procedimento de avaliação audiológica infantil por meio do 
qual a criança aprende a responder ao estímulo auditivo por meio 
de um brinquedo (encaixe, pinos, torre) denomina-se 

(A) pesquisa do nível alerta da fala. 

(B) audiometria lúdica. 

(C) audiometria com reforço visual. 

(D) medidas de avaliação de percepção de fala. 

(E) audiometria de observação do comportamento. 
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34  

Considerando a classificação das perdas auditivas quanto ao tipo 
de alteração, relacione o tipo de alteração com a sua respectiva 
localização das estruturas afetadas. 

1. perda auditiva condutiva 

2. perda auditiva mista 

3. perda auditiva neurossensorial 

(   ) o problema se encontra na orelha média e/ou externa. 

(   ) sugere um problema de mecanismo sensorial 

(   ) indica uma alteração no mecanismo condutivo associado a 
problema no mecanismo sensorial. 

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 1 - 2 - 3  

(B) 1 - 3 - 2  

(C) 2 - 1 - 3 

(D) 2 - 3 - 1  

(E) 3 - 1 - 2  

35  

Com relação à triagem auditiva neonatal universal (TANU) 
assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa: 

(   ) A definição de indicadores de risco para deficiência auditiva 
(IRDA) teve seu início na década de 1970, pelo “Joint 
Committee on Infant Hearing”. 

(   ) No final da década de 1980 surge o potencial evocado 
auditivo de tronco encefálico (PEATE) com análise automática 
de resposta (PEATE-a) com a facilidade e agilidade 
necessárias para aplicabilidade clínica. 

(   ) Entre 1994 e 1996 a descrição da alteração auditiva 
conhecida como espectro da neuropatia auditiva (ENA) 
provocou uma nova reflexão nos procedimentos adotados na 
TANU. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e F. 

(B) F, V e V. 

(C) V, V e V. 

(D) V, V e F. 

(E) V, F e F. 

36  

Com relação a ações de proteção para prevenção de perda 
auditivas relacionadas ao trabalho, analise as afirmativas a seguir: 

I. O programa de prevenção de perdas auditivas (PPPA) deve 
incluir, entre outros aspectos, avaliação e gerenciamento de 
riscos à audição, adoção de medidas de proteção auditiva e 
vigilância epidemiológica da situação auditiva de todos os 
trabalhadores. 

II. Além de ações de educação em saúde ambiental, é muito 
importante pensar nas possibilidades de proteção individual, 
enquanto as medidas de proteção coletiva ainda não tiverem 
sido realizadas ou forem insuficientes no controle dos riscos. 

III. O protetor auditivo é uma barreira acústica que visa a 
diminuir o nível de ruído que atinge a cóclea e depende de 
múltiplos fatores, incluindo uma série de características 
intrínsecas, bem como características fisiológicas e 
anatômicas do indivíduo.  

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III. 

37  

O fenômeno que provoca uma perda auditiva, por via óssea, de 
5dB em 500Hz, 10dB em 1000Hz, 15dB em 2000Hz e 5dB em 
4000Hz, podendo ser encontrado em casos de otospongiose, e 
que desaparece após cirurgia bem sucedida denomina-se  

(A) recrutamento. 

(B) fenômendo de Rollover. 

(C) fenômeno de Túlo. 

(D) entalhe de Cahart. 

(E) sinal de Schwartz. 

38  

Com relação às indicações do implante coclear, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Quanto menor o tempo de privação sensorial auditiva, mais 
chance a criança implantada tem em obter melhor percepção 
de fala e desenvolvimento de linguagem oral. 

(   ) O período ideal para implantar uma criança com deficiência 
auditiva pré-lingual está dentro dos primeiros 5 anos de vida 
quando as vias auditivas centrais apresentam plasticidade 
neuronal máxima. 

(   ) Em adultos é indicado o implante coclear em perda auditiva 
neurossensorial de grau severo a profundo ou profundo pós 
lingual bilateral 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e V. 

(D) F, F e F. 

(E) F, F e V. 

39  

Com relação à deficiência intelectual em escolares, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. Atualmente o termo adotado é “deficiência intelectual”, em 
substituição à “deficiência mental”, para caracterizar que se 
trata do funcionamento do intelecto e não da mente como 
um todo. 

II. A intervenção com indivíduos que apresentam deficiência 
intelectual tem objetivos diferentes, dependendo da 
natureza, abrangência e especificidade desta. 

III. A educação escolar do aluno com deficiência intelectual deve 
se restringir ao atendimento educacional especializado. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III. 

40  

A mastigação é avaliada a partir de imagens da mastigação 
habitual e dirigida, para a qual deve-se usar sempre o mesmo 
tipo de alimento. Durante a função, alguns tópicos são 
investigados. 

O tópico que considera o número total de ciclos mastigatórios 
realizados em uma porção de alimento e da frequência do uso de 
cada lado, isolado ou simultaneamente, denomina-se  

(A) incisão. 

(B) trituração. 

(C) padrão mastigatório. 

(D) posição dos lábios. 

(E) tempo mastigatório. 
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41  

Considerando a intervenção fonoaudiológica nos distúrbios de 
fala apresentados pelos portadores de fissura palatina e/ou 
disfunção velofaríngea [DVF], relacione os tipos de distúrbios 
apresentados a seguir às suas respectivas características. 

1. Distúrbios obrigatórios 

2. Distúrbios compensatórios 

3. Distúrbios articulatórios compensatórios 

(   ) São aqueles diretamente decorrentes do defeito anatômico, 
os quais dependem da correção deste para que possam ser 
eliminados. 

(   ) São alterações apresentadas por indivíduos que adquirem a 
fala durante o período no qual apresentam DFV. 

(   ) São aqueles que ocorrem na presença de fissura não 
operada, da DVF congênita ou da DVF após palatoplastia. 

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 1 – 2 – 3. 

(B) 1 – 3 – 2. 

(C) 2 – 1 – 3. 

(D) 2 – 3 – 1. 

(E) 3 – 1 – 2. 

42  

Na avaliação de linguagem, no plano da compreensão, o aspecto 
que está relacionado ao reconhecimento de palavras, locuções e 
frases à evocação dos objetos, atos e relações que representam, 
denomina-se 

(A) semântico. 

(B) pragmático. 

(C) morfossintático. 

(D) fonológico. 

(E) cognitivo. 

43  

Com relação aos tipos de voz mais encontrados na prática clínica 
infantil, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. 

(   ) A voz rugosa caracteriza-se por excesso de tensão e esforço 
fonatório, costuma ter o pitch mais elevado, sendo comum a 
quebra de frequência e evidência de esforço com tensão 
facial. 

(   ) A voz tensa apresenta características de aspereza e 
rouquidão, pode ter predomínio de pitch grave ou agudo, 
com maior ou menor grau de desconforto. 

(   ) A voz soprosa apresenta excesso de ar, o loudness costuma 
estar rebaixado, pois há escape de ar entre as pregas vocais 
durante a fonação. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e F. 

(D) F, F e V. 

(E) F, F e F. 

44  

O avaliador deve distinguir as disfluências em todas as condições 
nas quais a fluência encontra-se comprometida. 

As disfluências descritas como raras, que aparecem 
repentinamente na fase adulta, associadas a algum trauma 
psicológico ou episódio estressante desencadeante e que são 
semelhantes às da gagueira desenvolvimental, denominam-se 
disfluências 

(A) reativas ao estresse. 

(B) comum ou típicas. 

(C) atípicas ou gagas. 

(D) adquiridas. 

(E) psicogênicas. 

45  

Com relação ao trabalho fonoaudiológico com o idoso, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. A avaliação ou o estudo da linguagem deve enfatizar a 
funcionalidade tanto dos aspectos linguísticos quanto dos 
aspectos pragmático-discursivos. 

II. O trabalho do fonoaudiólogo é passível de ser inserido na 
rede social de apoio e nos programas por ela gerados, como 
as universidades abertas à terceira idade. 

III. O fonoaudiólogo especializado em gerontologia tem um 
papel importantíssimo como agente facilitador e difusor de 
informações sobre a comunicação humana. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III.  

46  

Com relação à atuação do fonoaudiólogo na educação infantil, 
assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. 

(   ) O fonoaudiólogo deve partir do diagnóstico situacional para 
que suas ações estejam de acordo  com as características  
particulares da proposta pedagógica e da identidade 
institucional. 

(   ) O objetivo geral da atuação do fonoaudiólogo na educação 
infantil é a terapia fonoaudiológica e a reabilitação dos 
transtornos de fala linguagem e aprendizagem no espaço 
escolar. 

(   ) Estabelecer modos de integração das experiências 
educacionais e da saúde, por meio de articulação de ações 
multidisciplinares, é ação do fonoaudiólogo na educação 
infantil. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e F. 

(B) V, F e V. 

(C) F, V e V. 

(D) F, F e V. 

(E) F, V e F. 
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47  

Relacione as ações de um programa de saúde vocal do 
trabalhador com suas respectivas características. 

1. Avaliação vocal admissional 

2. Avaliação vocal periódica 

3. Avaliação na seleção 

(   ) A melhor forma de aplicação é agregar esse procedimento 
aos exames médicos anuais. 

(   ) Por meio de entrevista e dinâmica de grupo avalia-se a 
competência comunicativa do candidato. 

(   ) Não difere da avaliação clínica do profissional da voz, a não 
ser pelo parecer final que visa subsidiar o médico do trabalho 
para que ele emita o atestado de saúde ocupacional.. 

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 1 – 2 – 3. 

(B) 1 – 3 – 2. 

(C) 2 – 3 – 1. 

(D) 2 – 1 – 3. 

(E) 3 – 2 – 1. 

48  

Para chegar à descoberta do fonema, o aprendiz necessita 
adquirir e desenvolver uma competência metalinguística que 
possibilita o acesso consciente ao nível fonológico da fala e a 
manipulação cognitiva das representações neste nível, que é 
tanto necessária para a aprendizagem da leitura e da escrita 
como dela consequente. 

Essa afirmação trata  

(A) da consciência fonológica. 

 (B) da nomeação rápida. 

(C) do vocabulário. 

(D) da teoria da mente. 

(E) da memória de trabalho. 

49  

Para compreensão de grande parte dos exercícios 
fonoaudiológicos dirigidos aos pacientes disfônicos, é importante 
saber claramente, entre outros aspectos, o papel dos músculos 
intrínsecos da laringe.  

Os músculos que atuam, durante a respiração, promovendo a 
abertura das pregas vocais e que, na fonação, reduzem sua 
atividade para entrar simultaneamente a ação dos músculos 
adutores são os 

(A) cricoaritenóideos laterais – CAL. 

(B) cricoaritenóideos posteriores – CAP. 

(C) aritenóideos – AA. 

(D) cricotireóideo – CT. 

(E) tireoaritenóideos – TA. 

50  

Ruídos intensos, produzidos bruscamente, como por exemplo em 
explosões, estampido de armas de fogo, descargas telefônicas, 
discotecas, estúdio de gravação musical podem causar lesões na 
orelha média e na interna. 

A patologia otológica relacionada a esses eventos denomina-se 

(A) trauma acústico. 

(B) surdez súbita. 

(C) doença de Mèniére. 

(D) surdez ototóxica. 

(E) perda auditiva induzida por ruído. 

51  

Com relação à intervenção fonoaudiológica nos distúrbios vocais 
decorrentes da fissura palatina, analise as afirmativas a seguir: 

I. Além do esforço respiratório e laríngeo para compensar a 
perda de pressão oral e a perda de intensidade vocal, pode 
haver um esforço laríngeo decorrente da presença do 
distúrbio articulatório compensatório (DAC). 

II. Em indivíduos com disfunção velofaríngea, o uso das regiões 
glótica e supraglótica como ponto articulatório 
compensatório é mais frequente do que o que a avaliação 
perceptivo-auditiva supõe. 

III. O sintoma vocal primário e mais frequente, nessa população, 
é o tom vocal anormal seguido da diminuição da intensidade 
vocal e o secundário é a rouquidão. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III. 

52  

Com relação aos conceitos de atuação multi ou interdisciplinar, 
assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. 

(   ) Tanto na multi, como na pluridisciplinaridade, a modalidade 
da relação estabelecida entre disciplinas é caracterizada pela 
“justaposição” de saberes num único nível.  

(   ) A interdisciplinaridade pressupõe, em primeiro lugar, o 
reconhecimento de que campos de conhecimento e 
profissões diferentes possuem objetos e objetivos também 
distintos.  

(   ) Na transdisciplinaridade, o encontro disciplinar tenderia a 
uma horizontalização radical das relações entre campos. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e F. 

(D) F, F e F. 

(E) F, V e V. 
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53  

A “Norma de Atenção Humanizada ao recém-nascido de baixo 
peso: Método Canguru (MC)” é uma política pública implantada 
em nosso país desde 2002. Relacione as etapas do Método 
Canguru com as respectivas ações da Fonoaudiologia. 

1. 1ª etapa - UTI Neonatal 

2. 2ª etapa - Unidade de cuidados intermediário Canguru 
/alojamento Canguru 

3. 3ªetapa - Ambulatório de acompanhamento 

(   ) Identificação e correção de possíveis disfunções orais dos 
bebês e capacitação da mãe/ família para controle e 
intervenção. 

(   ) Avaliação e aplicação de técnicas de transição da sonda para 
via oral diretamente ao peito e incentivo ao aleitamento 
materno.  

(   ) Manejo clínico da amamentação e intervenção das disfunções 
orais dos bebês. 

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 1, 2 e 3. 

(B) 1, 3 e 2. 

(C) 2, 3 e 1. 

(D) 2, 1 e 3. 

(E) 3, 2 e 1. 

54  

Com relação à avaliação clínica da disfagia orofaríngea infantil à 
beira do leito, analise as afirmativas a seguir: 

I. Os distúrbios de alimentação compreendem um amplo 
espectro e estão sempre acompanhados de dificuldades 
específicas de deglutição, como recusa alimentar, alterações 
comportamentais durante a alimentação, preferências 
alimentares rígidas e crescimento inadequado. 

II. Recentemente, a literatura vem relatando um grande número 
de lactentes com desenvolvimento neurológico normal com 
disfagia orofaríngea e que apresentam, inclusive, aspiração 
laringotraqueal silente, principalmente para líquido fino. 

III. Algumas das indicações mais frequentes para avaliação 
fonoaudiológica à beira do leito são: baixo ganho ponderal ou 
perda de peso, incoordenação das funções de sucção e 
deglutição, alterações respiratórias, apneia e quedas de 
saturação associadas à alimentação. 

Está correto apenas o que se afirma em 

(A) II e III. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) I e III. 

55  

O objetivo principal do programa de triagem universal (TANU) é 
que a fase da intervenção ocorra em tempo oportuno, 
possibilitando à criança deficiente auditiva o início precoce da 
reabilitação, favorecendo o melhor desenvolvimento de 
linguagem, interação social e posteriormente, o acesso à 
educação. Sendo assim, para atingir esse objetivo os 
procedimentos mais indicados, por serem mais precisos, para a 
realização da triagem são 

(A) emissões otoacústicas; avaliação audiológica 
comportamental e pesquisa do reflexo cócleo-palpebral. 

(B) emissões otoacústicas, potencial evocado auditivo e pesquisa 
do reflexo cócleo-palpebral. 

(C) emissões otoacústicas e potencial evocado auditivo. 

(D) potencial evocado auditivo e avaliação audiológica 
comportamental. 

(E) potencial evocado auditivo e reflexo cóclero-palpebral. 

56  

Com relação à Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais, assinale V para afirmativa verdadeira e F para 
falsa: 

(   ) A Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de 
expressão a ela associados é reconhecida como a segunda 
língua oficial do Brasil. 

(   ) As instituições públicas e empresas concessionárias de 
serviços públicos de assistência à saúde devem garantir 
atendimento e tratamento adequado aos portadores de 
deficiência auditiva. 

(   ) Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma 
de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 
constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e F. 

(D) F, F e F. 

(E) F, V e V. 
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57  

Com relação à Lei nº 10.424/2002, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento de serviços correspondentes e 
regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de 
Saúde, analise as afirmativas a seguir: 

I. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados 
por equipes multidisciplinares que atuarão exclusivamente no 
nível da medicina preventiva. 

II. Na modalidade de assistência de atendimento e internação 
domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos 
médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de 
assistência social, entre outros necessários ao cuidado 
integral dos pacientes em seu domicílio.   

III. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser 
realizados por indicação médica, com expressa concordância 
do paciente e de sua família.   

Está correto apenas o que se afirma em 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) II e III. 

(E) I e III. 

58  

Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno 
mental, de que trata a Lei nº 10.216/2001, são assegurados sem 
qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, 
orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, 
família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de 
evolução de seu transtorno, ou qualquer outra. 

Um direito expresso nessa lei é o de a pessoa acometida de 
transtorno mental 

(A) ter acesso a algum tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades. 

(B) ser tratada em ambiente terapêutico por meios invasivos. 

(C) ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. 

(D) receber o mínimo de informações a respeito de sua doença e 
de seu tratamento, apenas o necessário. 

(E) ter direito à presença médica, em casos excepcionais, para 
esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização 
involuntária. 

59  

Com relação à Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais 
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, relacione 
alguns conceitos importantes às suas respectivas definições. 

1. elemento de urbanização 

2. mobiliário urbano 

3. desenho universal 

(   ) quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como 
os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento 
para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, 
iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento 
e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as 
indicações do planejamento urbanístico. 

(   ) concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de 
adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de 
tecnologia assistiva.    

(   ) conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços 
públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de 
urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação 
ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses 
elementos.  

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 1 – 2 – 3 

(B) 1 – 3 – 2 

(C) 2 – 3 – 1 

(D) 2 – 1 – 3 

(E) 3 – 2 – 1 

60  

Segundo a Lei nº 6.965, de 09/12/1981, que dispõe sobre a 
regulamentação da profissão de fonoaudiólogo, é da sua 
competência e de profissionais habilitados na forma da legislação 
específica, a seguinte ação: 

(A) realizar terapia fonoaudiológica, por meio de uso de 
medicamentos, dos problemas de comunicação oral e escrita, 
voz e audição. 

(B) dirigir serviços de fonoaudiologia, de forma compartilhada 
com um médico, em estabelecimentos públicos, privados, 
autárquicos e mistos. 

(C) supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e 
práticos de Fonoaudiologia e de Psicologia. 

(D) assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, 
privados ou mistos no campo da Fonoaudiologia em conjunto 
com outras áreas, tais como fisioterapia e psicologia. 

(E) participar da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar, 
inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos 
fonoaudiológicos. 
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Questão Discursiva 

Um transtorno auditivo pode resultar da interrupção no funcionamento das estruturas que transmitem o sinal acústico da orelha externa 
ao córtex. Muitas condições patológicas, incluindo doenças, traumatismos e distúrbios do desenvolvimento, causam problemas auditivos 
durante a infância. Em muitos casos, o impacto sobre a sensibilidade auditiva e a percepção supraliminar são previsíveis a partir da 
natureza da doença que acomete o sistema auditivo.  

a) Sabendo da importância de avaliar a audição de uma criança cite 5 objetivos para se realizar avaliação audiológica da população 
pediátrica. 

b) Cite 3 procedimentos de avaliação audiológica comportamental indicados para usar na população pediátrica. 

c) Cite 2 procedimentos de avaliação audiológica objetivo indicados para complementar a avaliação comportamental em casos 
específicos. 
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