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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
g)
h)
i)
j)
k)

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);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
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
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
No que diz respeito aos reflexos orais dos recém-nascidos
de risco, sabe-se que o reflexo de mordida, presente até
o quarto mês, vai se transformando aos poucos em uma
mastigação imatura, que também pode ser chamada de:

QUESTÃO 14
A sucção de um recém-nascido (RN) sofrerá a influência
de seu peso e também de sua maturidade. Marque a
opção correta que completa a frase: A coordenação entre
sucção, deglutição e respiração (SDR) só começa a ser
possível ao redor da _______.

A) Mascagem;
B) Idade corrigida;
C) Coordenação deglutição respiração;
D) Reflexo de Procura.

A) 22ª
B) 16ª
C) 32ª
D) 24ª

QUESTÃO 12
O Modelo Síncrono-Ativo (ALS, 1986) delineia caminhos
para
observar
o
funcionamento
cerebral
via
comportamento do bebê no qual compreende vários níveis
chamados de subsistema. Assinale a opção correta que
constam todos os subsistemas:

a
a
a
a

24ª
20ª
34ª
26ª

semana
semana
semana
semana

após o nascimento;
antes do nascimento;
após o nascimento;
antes do nascimento.

QUESTÃO 15
Assinale V (para verdadeiro) ou F (para falso) em relação
aos fatores que são considerados de risco para os
distúrbios alimentares em recém-nascidos:
( ) Asfixia perinatal com Apgar entre 0 e 4 no primeiro
minuto e/ou 0 a 6 no quinto minuto não é indicativo
de encaminhamento para uma avaliação minuciosa da
deglutição;
( ) RN com peso de nascimento < 1500g é considerado
grande para idade gestacional;
( ) A triagem para levantamento dos índices de risco para
os distúrbios de deglutição poderá ser utilizada por
qualquer profissional da área da saúde que faça parte
da equipe de cuidados com o bebê;
( ) Há indicação de encaminhamento para avaliação
fonoaudiológica quando o RN apresenta doenças
pulmonares e anomalias do sistema respiratório.

A) Sistemas: Motor, Regulador, Autônomo, Apgar e
Intervenção;
B) Sistemas: Motor, Apgar, Atenção e Interação, Perímetro
Cefálico;
C) Sistemas: Autônomo, Motor, Organização de Estados,
Perímetro Cefálico e Regulador;
D) Sistemas: Autônomo, Motor, Organização de Estados,
Atenção e Interação, e Regulador.
QUESTÃO 13
A prematuridade é um dos fatores de risco mais
frequentes nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI)
neonatais e é a base das dificuldades encontradas no
desenvolvimento desses bebês, que não tiveram a
oportunidade de completar o amadurecimento esperado
durante a vida intrauterina. Assinale a opção correta
quanto à atuação fonoaudiológica em UTI neonatal:

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, V;
B) V, V, F, F;
C) F, F, V, V;
D) F, F, V, F.

A) A estabilidade clínica, determinada pelo neonatologista,
não é considerada fundamental para o início da
estimulação oral;
B) A idade corrigida é o critério objetivo mais utilizado para
tentativa de início da via oral em prematuros;
C) A manutenção estável dos padrões cardiorrespiratórios
não somente em repouso, mas principalmente durante
a manipulação não deve ser considerada relevante para
se dar início a uma intervenção fonoaudiológica;
D) Pode-se afirmar que todos os bebês prematuros que
possuem acompanhamento fonoaudiológico irão se
alimentar exclusivamente por via oral ao receberem alta
hospitalar.
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QUESTÃO 16
Acerca dos padrões de sucção do recém-nascido (RN),
correlacione as colunas I e II e marque a opção correta:

QUESTÃO 19
Assinale a opção correta quanto ao Programa de Triagem
Auditiva Neonatal:

Coluna I
I. Padrão Suckling;
II. Padrão Sucking.

A) O procedimento de triagem não deve ser aceitável,
confiável, seguro, válido e eficaz;
B) A eficácia de uma triagem auditiva independe da
existência da possibilidade imediata de avaliação
completa, diagnóstico e intervenção;
C) A validade de um teste é dada por dois componentes, a
sensibilidade e a especificidade;
D) A identificação da perda auditiva e a intervenção
adequada, com adaptação de prótese auditiva,
orientação familiar e terapia fonoaudiológica, deveriam
ser realizadas até o 3 ano de vida.

Coluna II
( ) Indica que o bebê não tem maturidade neurológica
para movimentos mais refinados, considerando-se,
também, que a língua ocupa todo o espaço da
cavidade oral;
( ) A língua realiza movimentos de cima para baixo, com
atividade da musculatura intrínseca e a excursão da
mandíbula torna-se mais limitada;
( ) Caracterizado pelo movimento anteroposterior da
língua, definido como "movimento primário da
língua";
( ) Há maior aproximação e apreensão labial que
permitem maior pressão negativa dentro da cavidade
oral.

QUESTÃO 20
São considerados reflexos orais adaptativos:
A) Tosse, deglutição e gag;
B) Gag, sucção e mordida;
C) Busca, sucção e deglutição;
D) Tosse, gag e mordida.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) I, II,
B) II, I,
C) II, I,
D) I, II,

QUESTÃO 21
O Sistema de Alojamento Conjunto (AC) visa manter no
ambiente hospitalar o binômio mãe-bebê quando mãe e
recém-nascidos estão clinicamente bem. No AC está
internado um recém-nascido (RN) de 34 semanas e 24h
de vida, filho de mãe diabética, grande para a idade
gestacional (GIG). O RN inicialmente apresentou episódios
de hipoglicemia. Na prescrição médica, havia dieta por
sonda oro-gástrica (SOG) no bebê e por via endovenosa.
A enfermeira pediu avaliação do fonoaudiólogo, pois
estava, também, prescrita. Qual das alternativas abaixo
está correta:

I, II;
II, I;
I, II;
II, I.

QUESTÃO 17
Assinale a opção correta que preenche a lacuna sobre qual
o reflexo oral do neonato é desencadeado: Para confirmar
o _______, coloca-se o dedo mínimo entre os rebordos
gengivais do recém-nascido (RN), lateralmente, e logo
será sentido o movimento de fechamento da mandíbula
contra a maxila.
A) Reflexo
B) Reflexo
C) Reflexo
D) Reflexo

de
de
de
de

A) A SOG no recém-nascido impede que haja uma boa
avaliação das respostas do bebê. Aguardaria que o RN
não estivesse mais precisando comer por SOG para uma
avaliação mais completa;
B) O fonoaudiólogo da instituição se recusou a atender o
RN no AC, pois ela estava muito ocupada com a
demanda da UTI neonatal;
C) O fonoaudiólogo prestou assistência ao RN 30 min após
a dieta ofertada. Achou o RN muito sonolento, com
poucas respostas e acredita que isso se de deve a
prematuridade do bebê;
D) O fonoaudiólogo deve prestar o atendimento com o RN
ao seio da mãe, garantindo um contato pele-a-pele e
binômio mãe-bebê. Deve checar a temperatura corporal
do RN antes de iniciar a avaliação. Preferencialmente
não ter sido ofertado leite próximo à hora do manuseio.
O RN apresentou boa pega, sucções e deglutições boas.
A puérpera apresentou boa produção láctea. Ficou
sugerido pelo fonoaudiólogo retirar SOG e iniciar dieta
VO.

Procura;
Sucção;
GAG;
Mordida.

QUESTÃO 18
Sobre o "Teste da Linguinha", marque a opção correta:
A) Realizado na fase adulta do indivíduo;
B) A frenotomia é um procedimento complexo, demorado
e ineficaz;
C) A anquiloglossia é popularmente conhecida como língua
presa;
D) A avaliação do frênulo lingual deve ser realizada em
bebês, a fim de diagnosticar tardiamente, possíveis
alterações nas funções orais.
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QUESTÃO 22
Na UTIN há um prematuro de muito baixo peso ao nascer
(<1500g), 28 dias de vida e idade gestacional corrigida de
34s. Esse bebê tem o diagnóstico de displasia broncopulmonar, mas não usa oxigênio há uma semana.
Solicitada a avaliação do fonoaudiólogo para otimizar a
dieta do prematuro, que come exclusivamente por SOG
em bomba de seringa em 30 minutos.

QUESTÃO 24
Sobre triagem auditiva neonatal assinale a alternativa
correta:
A) Pode ser realizada em qualquer período neonaltal;
B) O BERA, Potencial Auditivo do Tronco Encefálico, é o
exame de primeira escolha em todos os recémnascidos;
C) Aqueles neonatos e lactentes com malformação de
orelha, mesmo que em apenas uma delas, deverão ser
encaminhados
diretamente
para
diagnóstico
otorrinolaringológico e audiológico;
D) Não há dados que confirmem a relação de infecções
congênitas com perda auditiva na infância.

A) O fonoaudiólogo contraindicou o atendimento, pois
disse que RN de baixo peso ao nascer (<1500g) não
dever ser estimulado via oral ainda;
B) O fonoaudiólogo iniciou o atendimento com estímulos
sensoriais. Ao tentar ofertar baixo volume de leite
materno por VO o RN apresentou um aumento discreto
da frequência respiratória, sem quedas de saturação.
Sugeriu estímulos manter gustativos e 2ml de leite
materno VO com observação de piora do desconforto
respiratório ou quedas de saturação;
C) A Displasia broncopulmonar é uma patologia em que há
um desconforto respiratório no RN que o impede da
alimentação por VO;
D) Esse RN ainda não tem maturidade oral com 34s. Devese esperar mais tempo antes de iniciar dieta por VO.

QUESTÃO 25
Sobre o “teste da linguinha” pelo Ministério da Saúde,
marque a afirmativa correta:
A) A literatura é consensual quanto ao melhor teste
diagnóstico para a identificação da anquiloglossia: o
Protocolo Bristol (Bristol Tongue Assessment Tool);
B) O teste da linguinha é doloroso para o bebê, porém é
rápido;
C) A anquiloglossia não tem relação com dificuldade de
amamentação;
D) A avaliação do frênulo lingual faz parte do exame físico
do recém-nascido, no entanto, para fins do
cumprimento da Lei nº 13.002 de 20 de junho de 2014,
que impõe a aplicação de um protocolo de avaliação do
frênulo lingual por profissional capacitado da equipe de
saúde que atenda o binômio mãe e recém-nascido na
maternidade.

QUESTÃO 23
Uma puérpera procura uma maternidade da região em que
mora que possui banco de leite para esclarecer dúvidas.
Ela traz um recém-nascido de 7 dias de vida, choroso, em
bom estado geral, que perdeu 300g desde o nascimento
(Peso nascimento 3300g). Mãe refere que quando o bebê
mama ela sente muita dor. Na ocasião só havia na unidade
uma técnica de enfermagem, que não pertencia ao setor,
e uma fonoaudióloga, que acolheu a mãe e observou o
bebê ao seio materno. Qual afirmativa sobre aleitamento
materno está correta:

QUESTÃO 26
Durante a amamentação, como identificar que o lactente
está mamando com a técnica adequada? Assinale a opção
correta.

A) Não há benefícios que comprovem que o leite materno
supere o uso de fórmulas infantis;
B) Quando o bebê está sugando ele deve abocanhar
apenas o mamilo da mãe;
C) Para uma pega adequada devem existir: mais aréola
visível acima da boca do bebê, boca bem aberta, lábio
inferior virado para fora e queixo tocando a mama;
D) É normal haver fissuras nos mamilos mesmo quando
ocorre uma pega adequada e um bom posicionamento.

A) O bebê recusa a mama de forma insistente;
B) Colocar o lactente 10 minutos ao seio em qualquer
mama é o suficiente para saciá-lo;
C) Observar que o lactente esteja satisfeito e solte a mama
espontaneamente, além de constatar que a mama
oferecida tenha sido esvaziada;
D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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QUESTÃO 27
Sobre o Programa de Triagem Auditiva Neonatal, marque
a opção correta:
A) É um método subjetivo e demorado que deve ser
realizado até o 2º ano de vida;
B) Somente pode ser realizado em UTI neonatal;
C) Os neonatos considerados de risco não devem ter
acesso ao Programa de Triagem Neonatal;
D) Quando o diagnóstico e a intervenção são tardios, nem
sempre é possível reverter o déficit, tornando maiores
as chances dessas crianças não desenvolverem,
adequadamente, a fala e a linguagem, dificultando todo
o seu processo de aprendizagem.
QUESTÃO 28
Sobre as vantagens da estimulação da sucção não
nutritiva (SNN) no RN pré-termo, marque a opção correta:
A) Não permite a associação da sucção com a saciação;
B) Facilita a transição da sucção: sonda para via oral;
C) A SNN só pode ser realizada com chupeta;
D) O estado de alerta não deve ser considerado aspecto a
constar na avaliação fonoaudiológica.
QUESTÃO 29
Sobre os reflexos primitivos em RN a termo, assinale a
alternativa correta:
A) O reflexo de vômito (GAG) deve desaparecer até os dois
anos;
B) O reflexo de sucção persiste durante toda a vida;
C) O reflexo transverso da língua começa a diminuir entre
o 5º e o 6º mês de vida;
D) O reflexo de mordida tende a desaparecer ao redor do
1º mês de vida.
QUESTÃO 30
Quanto à avaliação clínica das disfagias infantis em
ambiente hospitalar, marque a opção correta:
A) Os sinais vitais do RN não devem ser levados em
consideração para realização de avaliação da
deglutição;
B) Não se faz necessário ter conhecimento da história da
criança, como também, a razão pela qual ela se
encontra internada;
C) A
avaliação
do
recém-nascido
deve
ser
preferencialmente realizada no horário de sua dieta;
D) O processo de avaliação exclui a díade mãe-bebê.
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