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FONOAUDIÓLOGO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

QUESTÃO 01
Leia o texto para responder à questão:

O ato de estudar

Por causa de uma vírgula mal-encarada

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes
poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em
certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama.
Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes,
mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até
acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio
estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios
de cacau para o sitio onde deveriam secar. Em certa
altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o
atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da
caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema
para eles. Atravessaram os dois metros de lama,
defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a
espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como
resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas
pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a
consistência mínima para que as rodas da caminhoneta
passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram.
Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma
resposta precisa.
Não se estuda apenas na escola.
Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.
Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante
de um problema.
Esta atitude séria e curiosa na procura de
compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de
estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento
e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e
Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo
seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo
que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o
estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na
procura de compreender as coisas e os fatos que
observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser
estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser
interpretado. Não podemos interpretar um texto se o
lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da
leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que
seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e
Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por
causa do lamaçal?
Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro
trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar
exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar
e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é
um dever revolucionário!

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o
escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de
certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou
gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e
Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum,
em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou
aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou
remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula.
Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a
mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:
– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço
transferência de repartição.
Feitosa que era homem de pontos de vista firmados,
foi claro:
– A vírgula sai e o distinto amigo também.
O resto veio no Diário Oficial. Vejam que
barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil
vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo.
Lugar que não dava a menor importância às crases,
quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM
NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José
Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:
I.

Pelas características como texto narrativo, cenas do
cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser
classificado quanto ao gênero em crônica.
II. A tipologia textual predominante é a argumentativa,
por tratar-se de uma dissertação.
III. “E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que
o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa
vírgula...”. As vírgulas desse trecho foram usadas para
separar o aposto.
IV. “Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios
e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum,
mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de
seus escritos...”. O termo destacado faz referência ao
personagem Porfírio Freixeiras.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e III;
II e IV;
I, III e IV;
III e IV.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez,
2001. p.57-58.
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QUESTÃO 02
Marque a proposição que traz uma informação correta
sobre o texto:

QUESTÃO 05
Sobre as normas de correspondência oficial, analise as
proposições:

A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de
estudar e que um texto, por mais difícil que pareça,
deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
B) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendêlo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois”
sem prejudicar o sentido;
C) “Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam
em relação ao problema do lamaçal”. O verbo
destacado está no presente do indicativo;
D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram
enquanto trabalhavam.”

I.

A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
II. As comunicações oficiais são necessariamente
uniformes, pois há sempre um único comunicador (o
Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou
é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes
dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos
cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea
(o público).
III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica
podem ser usados nas comunicações oficiais.
IV. As comunicações devem ser padronizadas e
obedecidas às regras de estrutura de cada uma como:
ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

QUESTÃO 03
Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgandoas (C) certas ou (E) erradas:

São corretas:

( ) “Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha
virado lama...”. O termo destacado é um pronome
indefinido.
( ) Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa
diante de um problema.” há um período composto
por subordinação, formado por uma oração principal
e uma subordinada substantiva predicativa reduzida
de infinitivo.
( ) “Estudar é um dever revolucionário!”. A palavra
destacada significa retrógrado.
( ) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia
uma expressão adverbial.

A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, C, E, E;
B) C, C, E, C;
C) E, C, C, E;
D) E, E, C, C.
QUESTÃO 04
Marque o item em que a escrita da frase está de acordo
com as regras da Gramática Normativa:
A) Não esqueça-me por favor!;
B) Responda às questões da prova com atenção;
C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na
qual trabalho;
D) Há bastantes candidatos preparados para este
concurso.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes,
exceto:

QUESTÃO 09
A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:
A) 30%;
B) 40%;
C) 50%;
D) 60%.

A) Descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;
B) Participação da comunidade;
C) Atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.

QUESTÃO 10
A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de
atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos
mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre
este tema analise os itens abaixo:

QUESTÃO 07
Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque
a alternativa incorreta:

I.

A vigilância epidemiológica reconhece as principais
doenças de notificação compulsória e investiga
epidemias que ocorrem em territórios específicos;
II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos
ambientes físico, psicológico e social na saúde;
III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações
de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à
saúde relacionados ao trabalho.

A) Estão incluídas as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade,
pesquisa e produção de insumos, medicamentos,
inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para saúde;
B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente;
C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em
caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito
público;
D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Estão corretos:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

QUESTÃO 08
As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:
I.

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de
saúde às doenças emergentes e endemias;
II. Implementar um projeto permanente de mobilização
social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o
incremento dos recursos orçamentários e financeiros
para a saúde;
III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do
SUS.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

a alternativa II;
as alternativas II e III;
as alternativas I e III;
a alternativa III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
A Lei de n.13002 de 2014, obriga a todas as maternidades
e hospitais do Brasil a realizar o “teste da língua” em
recém-nascidos. Com relação a essa avaliação, assinale o
item correto:

QUESTÃO 14
Cada vez mais a fonoaudiologia se faz necessário dentro
das UTIs Neonatal. Com relação ao trabalho do
fonoaudiólogo nessas UTIs, marque a opção incorreta.
A) Promoção do desenvolvimento sensório motor;
B) Avaliação de reflexos de alimentação (busca, sucção e
deglutição) e dos protetivos (gag e tosse);
C) Avaliação de coordenação na sucção, deglutição e
respiração;
D) Trabalhar a fala com repetições para as crianças
aprenderem a falar precocemente.

A) É um exame no qual o profissional de saúde realiza na
observação da língua de forma subjetiva, não
precisando seguir nenhum protocolo para avaliação;
B) É um exame padronizado para diagnosticar a cor e o
tamanho da língua;
C) É um exame padronizado para diagnóstico precoce de
frênulo da língua, observando-se a presença de tecido
na base da língua, que limita os movimentos desta e
ainda dificulta a sucção, deglutição, mastigação e fala;
D) É um exame sem padronização, subjetivo para
diagnóstico precoce de frênulo da língua, observandose a presença de tecido na base da língua, que limita os
movimentos desta e ainda dificulta a sucção, deglutição,
mastigação e fala.

QUESTÃO 15
Existem dois padrões de sucção, e de acordo com
Hernandez (1996), esses padrões são: padrão suckling e
padrão sucking. Com relação a esses padrões de sucção
analise os itens a seguir e depois assinale a opção correta.
I.

No padrão suckling, a língua realiza movimentos de
extensão e retração, sendo também conhecido como
“sucção por lambidas”;
II. No padrão suckling, ocorre o vedamento labial mais
eficiente, com movimentos da língua no sentido
vertical;
III. O padrão sucking é o modo mais primitivo do que o
padrão suckling;
IV. O padrão suckling é o modo mais maduro do que o
padrão sucking.

QUESTÃO 12
Quando o bebê nasce com frênulo lingual alterado, ele
pode apresentar várias dificuldades por causa dessa
alteração, exceto:
A) Dificuldades
B) Dificuldades
C) Dificuldades
D) Dificuldades

de
de
de
de

sucção e amamentação;
fala (Comunicação verbal);
fixar o olhar e de chorar;
mastigação.

Assinale a opção correta:

QUESTÃO 13
A TANU (Triagem Auditiva Neonatal Universal), é o
diagnóstico precoce de perda auditiva é de extrema
importância para o desenvolvimento do Recém-nascido
nos aspectos de linguagem, comunicação e socialização.
Com relação a TANU, assinale a opção correta:

A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas

os
os
os
os

itens I, II e III estão corretos;
itens I, II e IV estão corretos;
Itens I, III e IV estão corretos;
itens II III e IV estão corretos.

QUESTÃO 16
Numa gestação sem alterações no desenvolvimento
anatômico e funcional do feto, pode-se considerar a
cronologia dos órgãos, bem como a maturidade destes,
dividindo-se por semanas. Pensando nessas considerações
a maturação do sistema auditivo do feto ocorre na média
de qual semana? Assinale a opção correta:

A) Deve ser realizado por qualquer profissional de saúde;
B) Se o resultado der alterado, a criança deverá refazer o
teste em 15 a 30 dias;
C) As técnicas recomendadas são procedimentos utilizando
instrumentos musicais de diversos tons;
D) As técnicas recomendadas são exames eletroacústicos
da coluna cervical.

A) Na 3ª semana já ocorre o amadurecimento do sistema
auditivo;
B) Entre a 3ª e 5ª semana já ocorre o amadurecimento do
sistema auditivo;
C) Entre a 3ª e 4ª semana ocorre essa maturação;
D) Entre a 21ª e 24ª semana ocorre essa maturação.
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QUESTÃO 17
A deglutição do recém-nascido e a sucção são atividades
complexas e que requerem uma boa coordenação motora
dos músculos envolvidos. Com relação a deglutição e
sucção do recém-nascido assinale a única opção correta
sobre quais pares de nervos cranianos inervam essas
musculaturas:

QUESTÃO 20
O Método Mãe Canguru (MMC), que também pode ser
chamado de “Cuidado Mãe Canguru”, bem como “Contato
Pele a Pele”, já ocupa um grande espaço como uma
alternativa nos cuidados na neonatologia. De acordo com
os benefícios e atuação dos profissionais na utilização
desse método, assinale a opção correta:

A) Glossofaríngeo e óculo motor;
B) Somente o Hipoglosso e glossofaríngeo;
C) Glossofaríngeo, oculomotor, trigêmeo e hipoglosso;
D) Hipoglosso, Vago, Facial e Trigêmeo e glossofaríngeo.

A) Somente o médico pediatra participa juntamente com a
mãe para não haver distorção da metodologia aplicada;
B) Somente o fonoaudiólogo e o/a assistente social
participam juntamente com a mãe para não haver
distorção da metodologia aplicada;
C) Somente a assistente social participa juntamente com a
mãe para não haver distorção da metodologia aplicada;
D) Toda a equipe de neonatologia, incluindo uma equipe
multidisciplinar, bem como a participação da mãe, bebê
e familiares.

QUESTÃO 18
Um RN pré-termo, pode apresentar muitas complicações
em sua alimentação. Nesses casos a intervenção do
profissional da fonoaudiologia vai amenizar as alterações
do sistema estomatognático diminuindo assim os riscos,
sequelas graves e mortes destes. Com relação a
intervenção deste profissional na alimentação assinale o
item incorreto:

QUESTÃO 21
A Portaria de nº. 693, de 5 de julho de 2000, aprova a
Norma de Orientação para a Implantação do Método
Canguru, destinado a promover a atenção humanizada ao
recém-nascido de baixo peso. Com relação a esse método,
assinale a opção correta:

A) O fonoaudiólogo avalia a alimentação do RN pré-termo,
atuando em possíveis intercorrências na alimentação,
bem como maximizando a transição de alimentação por
via gástrica (VG) para via oral (VO);
B) A intervenção do fonoaudiólogo deve ser o quanto
antes, já que quanto mais precoce a intervenção deste
profissional mais cedo o RN pré-termo será capaz de
alimentar-se oralmente;
C) O Fonoaudiólogo realiza estimulação precoce (nos RN
pré-termo) de sucção e desenvolvimento global. Porém
não pode dar orientação familiar nem tão pouco a
profissionais de saúde no ambiente hospitalar;
D) A intervenção fonoaudiológica é fundamental para a
eficácia de uma alimentação segura, bem como para
diminuir o tempo para alta hospitalar do RN pré-termo.

A) Suas principais vantagens são: aumentar o vínculo
mãe-filho; diminuir o tempo de separação mãe-filho;
estimular o aleitamento materno; favorecer o melhor
controle térmico; reduzir o número de recém-nascidos
em Unidades de cuidados intermediários; propiciar um
melhor relacionamento da família com a equipe de
saúde; favorecer a diminuição da infecção hospitalar e
diminuir a permanência hospitalar;
B) O método é realizado em 6 etapas, no qual devem ser
cumpridas rigorosamente o tempo de realização de
cada uma delas, respeitando os critérios de protocolo;
C) Na realização da segunda etapa, o recém-nascido
encontra-se
estabilizado
e
poderá
ter
o
acompanhamento contínuo de sua mãe. Nessa etapa,
após o período de adaptação e treinamento realizados
na etapa anterior, a mãe e a criança deverão se separar
para avaliação de todos os profissionais de saúde, e não
poderão permanecerem em enfermaria conjunta por
uma semana;
D) Suas principais vantagens são: aumentar o vínculo
mãe-filho; diminuir o tempo de separação mãe-filho;
diminuir os gastos excessivos do hospital; diminuir o
uso de material utilizados pelos recém-nascidos;
estimular o aleitamento materno; diminuir os gastos
com alimentação por uso de sonda; reduzir o número
de recém-nascidos em Unidades de cuidados
intermediários; favorecer a diminuição da infecção
hospitalar e diminuir a permanência hospitalar.

QUESTÃO 19
Existem dois tipos de sucção: a sucção não-nutritiva (SNN)
e a sucção nutritiva (SN). Com relação a intervenção
fonoaudiológica utilizando-se dessas sucções, é correto
afirmar que:
A) O trabalho com a SNN ocorre com a introdução de
líquido na região intra-oral;
B) O trabalho com a SNN pode ser uma técnica terapêutica
usada para desenvolver um padrão adequado de
sucção, bem como satisfazer a necessidade de sucção
da criança;
C) O trabalho com a SNN não pode ser uma técnica
terapêutica usada para desenvolver um padrão
adequado de sucção, bem como satisfazer a
necessidade de sucção da criança, já que não se colocar
sabores nessa técnica;
D) O trabalho com a SNN ocorre com a introdução de
líquido na região intra-oral, porém apenas de líquidos
sem sabores.
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QUESTÃO 22
A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica os
recém-nascidos de acordo com o número de semanas
gestacional. Com relação a essa classificação faça a
correspondência entres as duas colunas abaixo e em
seguida assinale a opção correta:

QUESTÃO 25
Na avaliação do índice de APGAR (feito no 1º e 5º minuto
de vidA) são considerados 5(cinco) grandes grupos de
sinais vitais que incluem avaliação de frequência cardíaca,
esforço respiratório, tono muscular, irritabilidade reflexa e
cor. De acordo com esses índices, assinale a opção correta
para o padrão esperado de normalidade para a frequência
respiratória do RN.

Coluna 1
(1) RN Pré-termo;
(2) RN A Termo;
(3) RN Pós-termo;

A) 0 = Não respira;
1 = Choro fraco com respiração irregular;
2 = Choro forte com respiração regular;

Coluna 2
( ) Criança nascida viva antes de 37 semanas;
( ) Criança nascida viva com 42 semanas ou mais;
( ) Criança nascida viva entre 37 a 41 semanas.

B) 0 = Não respira;
2 = Choro fraco com respiração irregular;
4 = Choro forte com respiração regular;

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 1,
B) 2,
C) 2,
D) 1,

3,
1,
3,
2,

C) 0 = Não respira;
1 = Choro fraco com respiração irregular;
3 = Choro forte com respiração regular;

2;
3;
1;
3.

D) 0 = Não respira;
3 = Choro fraco com respiração irregular;
5 = Choro forte com respiração regular.

QUESTÃO 23
A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica os
recém-nascidos de acordo com o peso de nascimento.
Com relação a essa classificação escolha a opção
incorreta.
A) RN
B) RN
C) RN
D) RN

de
de
de
de

QUESTÃO 26
Com relação às incubadoras existentes nas UTIs
Neonatais, marque a única opção que não corresponde as
principais finalidades de uma incubadora:
A) Controlar a temperatura e oferecer ambiente com
oxigênio;
B) Controlar a temperatura e medir a umidade no interior,
caso haja umidade;
C) Ativar a vitamina A e F e combater a surdez neural;
D) Ativar a vitamina D endógena e combater a icterícia.

estremo baixo peso: RN com < 750g;
baixo peso: RN com <1.000g;
estremo baixo peso: RN com < 1.000g;
baixo peso: RN com <750g.

QUESTÃO 24
De acordo com o desenvolvimento e maturação dos
órgãos e sistemas no feto, a maturação pulmonar ocorre
comumente em qual período gestacional? Assinale a opção
correta:

QUESTÃO 27
Com relação a respiração de um RN a termo, onde no
nascimento não houve intercorrências, seu índice de
APGAR foi normal, marque a opção correta:

A) Entre a 1ª a 4ª semana gestacional;
B) Entre a 4ª a 5ª semana gestacional;
C) Entre a 5ª a 10ª semana gestacional;
D) Entre a 30ª e 34ª semana, ou seja, bem perto das
últimas semanas gestacionais.

A) Possui
B) Possui
C) Possui
D) Possui
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uma respiração exclusivamente oral;
respiração preferencialmente nasal;
respiração exclusivamente por sonda;
respiração oral e por sonda.
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QUESTÃO 28
O profissional de fonoaudiologia pode intervir diretamente
na amamentação. Com relação a essa atuação do
fonoaudiólogo, marque a opção incorreta:
A) Orientar
na
amamentação,
auxiliando
no
posicionamento do bebê e na pegada adequada do seio
materno;
B) Ensinar posições mais adequadas para a amamentação;
C) Explicar a importância da posição mais verticalizada
para a prevenção de otites e dor de ouvido;
D) Realizar testes de audição no momento da
amamentação, aproveitando o momento para realizar
outras intervenções.
QUESTÃO 29
Marque a opção que não é de competência do
fonoaudiólogo nos atendimentos ambulatoriais:
A) Obedecer às normas de biossegurança vigentes para
controle de infecção hospitalar;
B) Abrir, registrar e manter atualizado obrigatoriamente o
prontuário do paciente, assegurando a guarda do
mesmo em arquivo ou local adequado;
C) Ter disponível em mãos todos os materiais que serão
usados em atendimentos, não requerendo assim junto
à Unidade os recursos necessários à acessibilidade e os
materiais para o tratamento fonoterápico;
D) Realizar
avaliação,
intervenção,
orientação,
encaminhamentos e aconselhamento, de acordo com a
necessidade do paciente, nas áreas de competência da
Fonoaudiologia.
QUESTÃO 30
Para haver uma intervenção fonoaudiológica nas disfagias
de RN, faz-se necessário o profissional conhecer todo o
processo de deglutição, bem como anatomia e fisiologia
deste. Com relação as diferenças anatômicas entre bebês
e adultos, marque a opção incorreta.
A) A cavidade oral do bebê é bem menor;
B) A língua do bebê ocupa um espaço maior na cavidade
oral;
C) Recém-nascidos preferem respiração oral;
D) No RN a epiglote e o palato mole estão mais
aproximados, para meio de proteção.
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