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Eles passarão, eu passarinho.  

(Mario Quintana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 15 > Saúde Coletiva; 16 a 55 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

12 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. Mesmo com os esforços do movimento de Reforma Sanitária no Brasil, no sentido de 

reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico ainda 
resiste e mantém suas características impregnadas na atenção à saúde no país. O modelo 
médico hegemônico compreende a  proposta médico assistencial privatista e a atenção 
gerenciada em saúde, e suas características são:  

A) participação social, trabalho centrado na atenção terciária, soberania do saber méd ico e 
modelo de vigilância em saúde. 

B) gerenciamento de custos, utilização do aporte teórico das ciências sociais e humanas, 
serviços hierarquizados e centrados nas necessidades do usuário.  

C) atenção individual, curativismo, fundamentação nas ciências biológicas/naturais e na 
supremacia dos profissionais de saúde perante os usuários.  

D) caráter hospitalocêntrico, foco na demanda espontânea, engajamento com a mudança da 
realidade de saúde da população é a doença como objeto.  

 

02. A Educação Popular em Saúde no Brasil surge no contexto da Reforma Sanitária e da 
Promoção da Saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela 
necessidade de tornar a população sujeito do processo de enfrentamento das condições de 
saúde e de vida. Sobre a Educação Popular em Saúde, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Diz respeito à valorização de saberes populares e genuínas formas de cuidado para a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

II 
Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico previamente 

compilado e atestado metodologicamente.  

III 
Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e criativa e 

contribui para a autonomia dos usuários dos serviços de saúde.  

IV 
Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor o 

saber técnico desses profissionais .  

Tendo como base o conteúdo da Educação Popular em Saúde, estão corretas as afirmativas   

A) I e II.   B) I e III.   C) II e IV.  D) III e IV. 
 

03. Considere a seguinte situação: 

V.R.D. é uma professora aposentada, de 70 anos, que reside com sua única filha, 
também professora. A filha, além de ajudar na manutenção financeira da casa, cuida de 
sua mãe que é diabética, insulino-dependente. Na semana passada, V.R.D. teve um 
quadro de hipoglicemia grave, mas foi atendida rapidamente pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. Na ocasião, a equipe avaliou o quadro, bem como 
o uso da medicação e o resgate das queixas dos últimos dias. O quadro foi estabilizado, 
mas o setor de regulação da UBS deu entrada numa solicitação de vaga para avaliação 
pelo setor terciário do sistema de saúde, tendo em vista que a primeira avaliação 
levantou a possibilidade de comprometimento renal. A equipe também identificou a 
necessidade de realizar alguns exames mais complexos para orientar a conduta. Tanto 
os exames quanto o agendamento da avaliação do especialista foram realizados sem 
demora. Após todo esse processo, a equipe da atenção básica que realizou os primeiros 
atendimentos recebeu do setor terciário todo o histórico de V.R.D. para realizar o 
acompanhamento do caso, no intuito de evitar complicações futuras e assegurar a 
continuidade do cuidado.. 

As condutas adotadas nesse caso permitem constatar que  

A) o modelo de Rede de Atenção à Saúde é forte, apesar da centralidade atribuída ao setor 
terciário. 

B) houve atendimento satisfatório, pois o fácil acesso ao especialista e aos exames de alta 
complexidade supriram as necessidades de saúde da paciente.  

C) existe uma Rede de Atenção à Saúde forte cuja porta de entrada preferencial é a atenção 
básica, a qual ofereceu uma atenção resolutiva e de qualidade.  

D) há necessidade de a atenção básica melhorar sua atuação como ponto de atenção no 
atendimento às urgências e emergências, a fim de fortalecer as RAS. 
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04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira é resultado da insatisfação com a grande 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra 

hegemônica ao projeto de mercantilização da saúde. Esse mov imento representou 

importantes avanços nas dimensões civilizatória, democrática e epistemológica. Entretanto, a 

RSB NÃO  

A) afirmou a saúde como direito universal.  

B) evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no campo da saúde.  

C) defendeu a ampla e plural participação social.  

D) criou um campo aberto e plural da saúde coletiva, com emergência de múltiplos saberes.  

 

05. O Brasil vem passando, nas últimas décadas, por um processo acentuado de transição 

demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, 

associadas ao aumento gradativo da expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista 

epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em 

A) maior incidência de doenças parasitárias/transmissíveis , uma vez que esse indicador é 
construído tendo em conta somente os casos novos de agravos.  

B) aumento da população economicamente ativa e diminuição da razão de dependência 
devido ao menor número de nascimentos.  

C) aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento 
na expectativa de vida ao nascer.  

D) maior prevalência de agravos crônicos não transmissíveis e necessidade de políticas 
públicas focadas em indicadores de morbidade.  

 

06. Recentemente, tem surgido mundialmente um movimento que tende a negar a vacinação 

como medida importante para saúde pública. O grupo antivacinas, como são chamados, 

defende que estas podem causar graves problemas de saúde, inclusive o câncer. No entanto, 

são claras as evidências científicas sobre a importância dos avanços em pesquisas sobre 

imunobiológicos e o aumento gradativo da cobertura vacinal, especialmente no que se refere 

às medidas de controle de doenças transmissíveis. Nessa perspectiva, segundo as medidas 

de controle epidemiológico,  

A) a vacinação deve continuar sendo feita, mesmo que uma doença esteja eliminada, 
erradicada ou controlada, pois existe o risco do surgimento de um novo caso.  

B) a erradicação de uma doença ocorre quando foram eliminados os casos de um agravo, 
mesmo que ainda prevaleçam suas causas e a existência do agente transmissor.  

C) o controle epidêmico refere-se a situações em que os níveis de incidência e a prevalência 
de uma doença não requerem mais medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

D) a eliminação de uma doença em uma população ocorre quando não existem casos do 
agravo, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi -los. 

 

07. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças, integrando diversas áreas de 

conhecimento em saúde. Com base nessa assertiva, os componentes em que se divide a 

vigilância em saúde são:  

A) vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   

B) busca ativa de casos clínicos, prevenção de doenças, promoção da saúde e evento 
sentinela.  

C) atenção primária, assistência farmacêutica, saúde na escola e saúde ocupacional.  

D) inquérito epidemiológico, controle de endemias, redução de fatores de risco e saneamento 
básico. 

 



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2019   Fonoaudiologia Eles passarão, eu passarinho.          3 

08. A classificação correta de acontecimentos epidemiológicos é fundamental para que sejam 

tomadas as medidas necessárias para eliminar o risco do surgimento de novos doentes e o 

agravamento clínico das pessoas já diagnosticadas com uma determinada patologia. Além 

disso, contribui para a realização do planejamento de ações em saúde e para a efetivação de 

medidas de controle eficazes. No entanto, alguns termos são usados erroneamente como 

sinônimos, na mídia ou mesmo por profissionais de saúde, difi cultando a compreensão da 

magnitude do evento epidêmico em curso. Nesse sentido, para que se utilize o conceito 

correto, é imprescindível saber que 

A) um evento pode ser considerado pandêmico quando há o aumento inesperado dos casos 
confirmados de uma doença em um país inteiro. 

B) um evento pode ser definido como uma epidemia quando há aumento vertiginoso do 
número de casos de um agravo em uma rua ou em um bairro isolado, desde que não seja 
esperado um número tão alto de doentes naquele período de tempo. 

C) um surto de uma doença é caracterizado pelo aumento dos seus casos em uma área 
específica, caracterizando condições de risco comuns àquela população ou mesmo 
contágio cruzado. 

D) um agravo pode ser considerado endêmico de uma região caso seja obs ervada a 
constância em suas taxas de incidência e prevalência por, pelo menos, três anos.  

 

09. A Saúde Coletiva é constituída tradicionalmente por três grandes espaços e formações 

disciplinares, a saber: as ciências sociais e humanas em saúde, a epidemiologia e a gestão 

em saúde. Nesse contexto, leia os itens abaixo. 
 

I 
Explicitam a produção epidemiológica e fisiopatológica da capacidade de um 

determinado grupo social adoecer.  

II 
Permitem apreender uma concepção ampla do processo saúde/doença em sua 

determinação social. 

III 
Incorporam questões de natureza subjetiva, processos e relações sociais em suas 

análises. 

IV Buscam nexos de sentido entre o natural (corpo biológico), o social e o cultural.  

As  contribuições das ciências sociais e humanas em saúde para o campo da saúde coletiva 

estão presentes nos itens 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 

 

10. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9  anos de idade. 

Atualmente está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, 

Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse, e muitas crianças se 

afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma “cicatriz ” que vai ficar para 

sempre em sua vida. O caso de Cibele demonstra que  

A) a experiência com doença crônica vai além da esfera médica, impactando todos os lugares 
da vida social. 

B) o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais pa ra a 
condução do adoecimento crônico.  

C) a medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecido 
crônico. 

D) a experiência da enfermidade é determinada por critérios objetivos no sentido de priorizar 
o processo diagnóstico. 
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11. O esquema abaixo ilustra o modelo explicativo da Teoria da Determinação Social do 
Processo de Saúde-Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta esse modelo, é correto afirmar que  

A) os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito  à idade, sexo e fatores 
hereditários. 

B) os fatores psicossociais estão fora do modelo de DSS, pois sua causalidade está 
relacionada a alterações cromossômicas e genéticas.  

C) os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo de determinação da s aúde. 

D) os condicionantes socioeconômicos, como renda e escolaridade, impactam no autocuidado 
à saúde. 

 

12. A discriminação de sintomas está intimamente relacionada com a cultura da qual os 

indivíduos fazem parte.  Por exemplo, há relatos de que os irlandeses localizam de forma 

mais precisa o sintoma descrevendo uma determinada disfunção circunscrita, minimizando o 

sofrimento. Outro exemplo são os italianos, que reclamam de sintomas muito mais numerosos 

e mais difusos, insistindo sobre a dor e a exagerando. A produção cultural da saúde e da 

doença evidencia que 

A) a cultura fornece ao indivíduo os limites dentro dos quais operam as interpretações 
relativas à saúde e à doença. 

B) a produção do processo saúde-doença-cuidado se restringe ao modelo explicativo mágico-
religioso de interpretação cultural.  

C) a ciência, enquanto produtora de conhecimento objetivo, deve orientar as ações 
individuais dos sujeitos sobre saúde e doença.  

D) as interpretações individuais do processo saúde-doença devem ser homogeneizadas para 
que haja um combate efetivo das doenças.  
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13. A.L.C., 67 anos, agricultor, residente numa cidade de cinco mil habitantes no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, teve um pico hipertensivo e começou a fazer uso de 

hidroclorotiazida de 25 mg e propranolol de 40 mg prescritos pelo médico da UBS de sua 

comunidade. Passados alguns dias, ele começou a ficar sonolento e relatava para a esposa 

grande ‘fraqueza’. Os dois se encaminharam para a UBS à procura de uma nova avaliação. 

Inicialmente, ele foi atendido pela técnica de enfermagem, que aferiu sua pr essão arterial, 

anotando o resultado em seu prontuário e, em seguida, encaminhou A.L.C. para a triagem. 

Na triagem, a enfermeira registrou suas queixas no prontuário e pediu para que o paciente 

aguardasse sua vez para se apresentar ao médico. Orientou que ele relatasse os sintomas, 

mas reiterou que todas as informações estavam registradas no prontuário.   

No que concerne ao modelo de organização do trabalho em saúde, essa situação caracteriza : 

A) o trabalho multiprofissional, na medida em que os profissionais trabalham com um objetivo 

em comum, mas em paralelo, com pouca ou nenhuma articulação das práticas.  

B) o trabalho interdisciplinar, uma vez que vários profissionais se esforçaram para minimizar 

os problemas do Sr. A.L.C. 

C) o trabalho em equipe, pois o paciente contou com o atendimento de vários profissionais 

em um mesmo espaço. 

D) o trabalho interprofissional através da comunicação entre os profissionais, via prontuário, 

no enfrentamento do problema. 

 
14. Na busca de fortalecer a perspectiva interprofissional no processo de formação em saúde, 

uma universidade vem encorajando a realização de atividades de aprendizagem 

compartilhadas entre diferentes cursos da saúde. Com essa orientação, os Núcleos Docentes 

Estruturantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia,  Fisioterapia, Medicina e Odontologia 

começaram a planejar atividades capazes de desenvolver competências de três tipos: 

específicas, que constroem as identidades das profissões; comuns, relacionadas à atuação 

como profissional da saúde; e colaborativas, que melhoram a capacidade para o efetivo 

trabalho em equipe. 

A experiência tem demonstrado que a educação interprofissional em saúde é importante 
porque 

A) fortalece os silos profissionais, na medida em que valoriza as competências específicas na 

construção da identidade de profissionais da área da saúde.  

B) constrói um novo profissionalismo pautado no compartilhamento, na parceria, na 

interdependência e no equilíbrio dos poderes, que são fundamentos da colaboração.  

C) constrói uma identidade de equipe através do reforço às identidades profissionais, 

legitimadas pelas competências específicas.  

D) contribui para a redução dos erros, por valorizar as competências específicas, importantes 

para a divisão do trabalho e a otimização dos resultados.  

 
15. Leticia, Pedro, Angélica e Emanuel são profissionais que trabalham na equipe de atenção 

básica de modalidade Consultório na Rua. Realizando suas atividades, estabeleceram 

importante vínculo com o jovem A.G.H., de 22 anos, de classe média alta, que começou a 

morar na rua por problemas familiares. O jovem relata que sofria muito vendo a briga dos pais 

e que, inclusive, presenciou e foi vítima de violência doméstica. No contato com os 

profissionais de saúde, A.G.H. menciona que sofre muito com saudades de sua casa, mas 

que não deseja voltar a ver sua mãe sendo agredida pelo pai. Por vezes, pensou em matar o 

pai e tirar a própria vida. Também relata que, esporadicamente, sente vontade de usar drogas 

para ‘esquecer’ sua situação. Ele menciona que, talvez, sob o efeito da dr oga, tivesse 

coragem de colocar um fim no seu sofrimento. Os profissionais de saúde começaram a 

estabelecer um vínculo maior com A.G.H. na tentativa de evitar que ele fizesse mal para si ou 

para os outros. Paralelamente, discutiam formas de aproximação com  outros setores para 
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tentar um contato com a família do jovem. A equipe sempre teve muita preocupação em ouvir 

A.G.H. para que ele pudesse ter uma participação ativa na escolha da melhor forma de 

enfretamento de seus problemas. Todos estavam muito engajados em tentar minimizar os 

problemas de sua família, facilitando a volta do jovem para sua casa. Após o retorno de 

A.G.H. para casa, articularam o acompanhamento do jovem e de sua família pela UBS e 

também pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).  

No caso de A.G.H., é possível identificar, como prática interprofissional,  

A) o trabalho uniprofissional e multiprofissional, quando cada profissional deu sua 

contribuição, mas também estabeleceu forte interação para a solução da problemática.  

B) o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, quando os profissionais trabalharam cada um 

com seu repertório de conhecimentos para a resolução dos problemas.  

C) o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, pois vários profissionais, inclusive de outros 

setores, estavam envolvidos no enfrentamento do problema,.  

D) o trabalho em rede, quando integraram outros profissionais de outros níveis de atenção, e 

a prática colaborativa, quando colocaram o jovem na centralidade do processo.  

 

 

 
 

 

Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 
 

16. A avaliação das habilidades auditivas pode ser realizada desde o nascimento. Por meio 

dessa avaliação, é possível observar o desenvolvimento qualitativo das respostas 

comportamentais frente a uma estimulação sonora. Em uma criança audiologicamente normal 

e que apresente comportamento sugestivo de alterações neurológicas , é esperado: 

A) respostas do reflexo cócleo-palpebral ausente e latência de respostas  aumentadas na 
apresentação de estímulos acústicos. 

B) respostas reflexas persistentes em idade acima de 6 meses e respostas comportamentais 
exacerbadas na apresentação de estímulos acústicos. 

C) respostas reflexas ausentes em idade acima de 4 meses associada a respostas 
comportamentais  normais aos estímulos acústicos.  

D) respostas reflexas e comportamentais normais com alteração nos exames eletroacústicos 
e eletrofisiológicos da audição. 

 
17. A avaliação audiológica infantil é composta de uma bateria de exames selecionados a partir 

da idade da criança e de suas condições neuropsicomotoras e cognitivas. Em crianças que 

apresentam dificuldade de fornecer respostas comportamentais confiáveis para determinação 

das mínimas respostas de limiar auditivo, é indicada a realização do potencial evocado 

auditivo de tronco encefálico 

A) com estímulo tone burst para avaliar a integridade da via auditiva.  

B) com estímulo clique para pesquisa de limiar eletrofisiológico.  

C) com estímulo clique para pesquisa de limiar eletrofisiológico, com especificidade de 
frequência. 

D) com estímulo tone burst para pesquisa de limiar eletrofisiológico, com especificidade de 
frequência. 

 
18. Uma criança que nasceu prematura, com 30 semanas gestacionais, foi submetida a um 

monitoramento auditivo aos 6 meses de idade. Na avaliação das habilidades auditivas, 
considerando que a criança está dentro da normalidade, é esperada 

A) atenção para fonte sonora.    C) localização lateral direita e esquerda.  

B) procura da fonte sonora.    D) localização indireta para baixo. 
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19. Uma criança de 8 meses de idade, nascida a termo, compareceu para avaliação audiológica 

devido à queixa materna de que a criança não se assusta com sons fortes e nem sempre 

reage aos sons do cotidiano. De acordo com a anamnese, não houve intercorrências durante 

a gestação e a criança obteve resultado normal “passa” bilateralmente na triagem auditiva 

com emissões otoacústicas. Na avaliação audiológica, a criança apresentou respostas 

inconsistentes para a audiometria de reforço visual, curva timpanométrica do tipo “A” 

bilateralmente, emissões otoacústicas por estímulo transiente presentes bilateralmente e 

potencial evocado auditivo do tronco encefálico (PEATE) por clique e frequência específica 

com ausência de ondas bilateralmente. Tais achados são compatíveis com um quadro clínico 

audiológico de 

A) neuropatia auditiva.     C) síndrome de Turner. 

B) síndrome de Down.    D) anacusia auditiva. 
 
20. Várias síndromes podem apresentar alterações anatomofuncionais e se associam com 

alterações auditivas. A síndrome de Treacher-Collins é caracterizada por má formação da 

orelha e dentofaciais, micrognatia e implantação baixa dos olhos. As alterações auditivas 

associadas a essa síndrome são do tipo 

A) condutiva.   C) mista. 

B) sensorioneural.  D) central. 

 
21. Paciente com 14 meses de idade realizou a Audiometria de Reforço Visual em campo livre e 

obteve os seguintes níveis mínimos de resposta:  
 

500 Hz= 45dBNA   1000 Hz= 50dBNA 2000 Hz=55dBNA 4000 Hz= 50dBNA 
 

Considerando esse resultado, conclui-se que o paciente apresenta 

A) perda auditiva bilateral, de grau moderado na pior orelha e de mesmo grau ou melhor na 
outra orelha. 

B) perda auditiva unilateral de grau moderado. 

C) perda auditiva bilateral, de grau moderado na melhor orelha e de mesmo grau ou pior na 
outra orelha. 

D) perda auditiva unilateral de grau severo ou profundo.  
 

22. Em pesquisa do reflexo acústico estapediano ipsilateral e contralateral nas frequências de 
500, 1000, 2000 e 4000 Hz, foram obtidos os seguintes resultados: 
 

Ipsilateral da orelha direita: presentes  

Contralateral da orelha direita: ausentes  

Ipsilateral da orelha esquerda: ausentes 

Contralateral da orelha esquerda: presentes 
 

O diagnóstico compatível com esse achado é perda auditiva unilateral de grau leve  

A) à esquerda do tipo sensorioneural.    C) à esquerda do tipo condutiva.  

B) à direita do tipo condutiva.     D) à direita do tipo sensorioneural.  
 

23. Paciente com diagnóstico de perda auditiva sensorioneural retrococlear de grau severo 

bilateral foi submetido à pesquisa das emissões otoacústicas evocadas por transientes e 

produto de distorção.  

Considerando o diagnóstico audiológico informado, o resultado esperado para esses exames é 

A) emissões otoacústicas evocadas por transientes e produto de distorção ausentes.  

B) emissões otoacústicas evocadas por transientes e produto de distorção presentes.  

C) emissões otoacústicas evocadas por transientes presentes e produto de distorção 
ausente. 

D) emissões otoacústicas evocadas por transientes ausentes e produto de distorção 
presente. 
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24. Para a realização do neurodiagnóstico recomenda-se a utilização do Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico com estímulo clique na intensidade de 80dBnNA. Os resultados 
desse exame irão variar na dependência do tipo e grau da deficiência auditiva. Considerando 
o exposto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

Na perda auditiva condutiva, pode haver o registro das ondas I, III e V com 

latências absolutas aumentadas e intervalos interpicos I -III, III-V e I-V dentro 

da normalidade. 

II 
Na perda auditiva sensorioneural retrococlear , haverá aumento da latência 

absoluta e do intervalo interpico correspondente ao local da lesão.  

III 

Na perda auditiva sensorioneural coclear , pode haver o registro das ondas I, III 

e V ou somente das ondas III e V com aumento das latências absolutas e 

intervalos interpicos dentro da normalidade. 

IV 

Na perda auditiva condutiva, pode haver o registro das ondas I, III e V com 

latências absolutas dentro dos padrões de normalidade e intervalos interpicos 

I-III, III-V e I-V aumentados. 
 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e III.   B) III e IV.  C) I e II.  D) II e IV. 
 
25. Paciente com 43 anos de idade, compareceu para realização de avaliação audiológica. Na 

audiometria tonal limiar e logoaudiometria realizada com fone supra-aural, foram obtidos os 

seguintes resultados: 
 

Orelha 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz 

Direita 40dBNA 40dBNA 45dBNA 45dBNA 50dBNA 45dBNA 40dBNA 40dBNA 

Esquerda 60dBNA 60dBNA 55dBNA 45dBNA 40dBNA 40dBNA 40dBNA 60dBNA 
 

Na logoaudiometria, o índice percentual de reconhecimento de fala para monossílabos foi de 

84% na orelha direita e 96% na orelha esquerda. Além disso, ao se pesquisar os melhores 

limiares de via óssea, obteve-se limiares equivalentes a 0dBNA nas frequências de 500, 

1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. 
 

Considerando os resultados supracitados, conclui -se que 

A) os limiares de via aérea e via óssea indicam perda auditiva condutiva bilateral.  

B) os limiares de via aérea não necessitam ser retestados  com mascaramento. 

C) os limiares de via óssea encontrados são da orelha esquerda, sendo necessário o uso de 
mascaramento para a pesquisa dos limiares de via óssea da orelha direita.  

D) os limiares de via óssea encontrados são da orelha direita, sendo necessário o uso de 
mascaramento para a pesquisa dos limiares de via óssea da orelha esquerda.  

 
26. Neonato, com 36 horas de vida, nasceu de gestação de 37 semanas, pesando 1743 gramas, 

APGAR 6 no primeiro minuto e 8 no quinto minuto, permaneceu um dia em unidade de terapia 
intensiva (UTI), com histórico de deficiência auditiva na família : tia materna começou a 
apresentar perda de audição aos 67 anos. A mãe do recém -nascido nega qualquer outra 
intercorrência pré, peri ou pós-natal. 
 

Considerando o exposto e as diretrizes nacionais, a realização da triagem auditiva desse 
neonato deveria ser realizada com 

A) PEATE automático ou em modo triagem, em 35 dBnNA no teste e, se necessário, reteste 
com o mesmo procedimento. 

B) emissões otoacústicas evocadas transientes no teste e, se necessário, reteste com 
PEATE automático ou em modo triagem, em 35 dBnNA.  

C) emissões otoacústicas evocadas transientes no teste e, se necessário, reteste com o 
mesmo procedimento. 

D) PEATE automático ou em modo triagem, em 35 dBnNA no teste e , se necessário, reteste 
com emissões otoacústicas evocadas transientes.  
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27. Paciente com 20 dias de vida, histórico de hiperbilirrubinemia com transfusão sanguínea e 

anóxia perinatal grave foi submetido à triagem auditiva neonatal (TAN) com PEATE 

automático e obteve resultado normal “passa”, bilateralmente. Diante do resultado obtido e de 

acordo com as diretrizes nacionais, a família deveria ser orientada  

A) quanto ao indicador de risco e à necessidade do monitoramento na atenção básica e 
realização da avaliação otorrinolaringológica e audiológica , entre 7 e 12 meses, na 
atenção especializada.  

B) sobre a importância de realizar o reteste em até 30 dias , devido à presença de indicadores 
de risco no histórico da criança. 

C) quanto ao indicador de r isco e à necessidade do monitoramento na atenção básica e 
realização da avaliação otorrinolaringológica e audiológica , entre 6 e 24 meses, na 
atenção especializada.  

D) sobre a importância de realizar o diagnóstico em até 30 dias , devido à presença de 
indicadores de risco no histórico da criança.  

 
28. Na triagem auditiva neonatal (TAN), deve-se priorizar a utilização de procedimentos com 

elevada sensibilidade e especificidade. Tendo como base, os objetivos e as limitações de 

cada procedimento empregado, o fonoaudiólogo deve considerar que  

A) o registro das emissões otoacústicas não poss ibilita a identificação de perdas auditivas 
retrococleares, que são mais prevalentes na população sem indicadores de risco.  

B) a realização do PEATE automático em 35dBnNA diminui os índices de falso -positivos 
decorrentes de alterações de orelha média.  

C) a realização das emissões otoacústicas evocadas diminui os índices de falso -positivos 
decorrentes de alterações de orelha média.  

D) o registro das emissões otoacústicas possibilita a identificação de perdas auditivas 
retrococleares, que são mais prevalentes na população com indicadores de risco.  

 
29. Os comitês nacionais e internacionais recomendam que a TAN seja realizada em duas etapas 

(teste e reteste). Nesse sentido, o reteste deve ser realizado no período de até  

A) trinta dias após o teste e deve contemplar, nessa etapa, o levantamento do histórico 
clínico e dos riscos, a realização do exame e a orientação.  

B) quinze dias após o teste e somente na orelha em que houve falha na etapa teste.  

C) quinze dias após o teste e deve contemplar , nessa etapa, o acolhimento, a realização do 
exame, o registro dos resultados e a orientação.  

D) trinta dias após o teste em ambas as orelhas, mesmo que a falha no teste tenha ocorrido 
de forma unilateral. 

 
30. A devolutiva sobre o resultado da TAN constitui uma parte fundamental das ações em saúde 

auditiva infantil. Essa devolutiva dependerá do resultado, se foi satisfatório ou insatisfatório, 
bem como da presença ou não de indicadores de risco para a deficiência auditiva no histórico 
do neonato. Mediante a obtenção de resultado alterado “falha” na TAN (teste e reteste), o 
fonoaudiólogo deve orientar os pais a realizar 

A) o diagnóstico audiológico até o terceiro mês de vida, uma vez que não é possível afirmar 
se a criança apresenta ou não perda auditiva. 

B) o diagnóstico audiológico, uma vez que só com a TAN não é possível definir o tipo e o 
grau de perda auditiva que a criança apresenta. 

C) um novo reteste antes de encaminhar para diagnóstico audiológico, uma vez que não é 
possível afirmar se a criança apresenta perda auditiva. 

D) o acompanhamento e uma nova avaliação da criança entre 7 e 12 meses de idade, me smo 
que ela não apresenta uma perda auditiva. 
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31. Desde o momento do nascimento, o choro é importante na avaliação do desenvolvimento 
infantil. Tendo como base o choro na vida de um bebê, analise as afirmativas  abaixo. 
 

I 
O choro não faz parte da avaliação do APGAR por corresponder a um ato 
reflexo. 

II Consiste na primeira forma de comunicação dos bebês com o mundo.  

III 
Apresenta características acústicas variáveis que interferem no padrão de 
interação com seu cuidador. 

IV 
A diminuição do choro após o primeiro trimestre de vida determina que o bebê 
demonstre intenção comunicativa.  

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas 

A) I e IV.  B) II e III.  C) II e IV.  D) I e III. 
 

O caso abaixo descrito servirá de subsídio para responder às questões 32 e 33. 
 

Uma mãe procura por orientação fonoaudiológica para esclarecer dúvidas sobre o 
balbucio. Ela relata que seu filho produz de forma repetitiva vogais e alguns outros sons 
(como os das letras P, M e D) e que recentemente ele começou a formar sílabas de forma 
clara e combinar essas sílabas. Ela inclusive relata que pensou que ele estava 
começando a falar palavras. 

 

32. Considerando o que prevê o desenvolvimento típico, é provável que a idade do lactente seja  

A) 6 meses.  B) 3 meses.  C) 9 meses.  D) 12 meses. 
 

33. Ao constatar que o bebê está em desenvolvimento típico, a devolutiva à mãe realizada pela 
fonoaudióloga foi a seguinte: 

A) nos próximos 6 meses, o bebê irá começar a imitar sílabas que escutou na fala de seus 
interlocutores. 

B) o bebê realmente está começando a dizer as primeiras palavras com intenção 
comunicativa. 

C) o balbucio do bebê tem interferência irrelevante na aquisição e desenvolvimento da 
linguagem. 

D) nos próximos 3 meses, o bebê deve começar a demonstrar entonação de sua língua 
materna em suas produções. 

 

34. A mãe de uma criança que acabou de completar 2 anos de idade nota que a filha fala apenas 
palavras curtas e relacionadas ao que vê em seu cotidiano. Esse fato pode ser explicado 
porque a aquisição lexical da criança é 

A) dependente da memória de curto prazo e independente do contexto.  

B) organizada de forma a privilegiar as palavras de origem gramatical.  

C) baseada na imitação de palavras sem compreensão do significado.  

D) influenciada pela frequência do estímulo e pela estrutura fonológica.  
 

O caso abaixo descrito servirá de subsídio para responder às questões 35 e 36. 

Garoto hígido com 4 anos e 2 meses, limiares audiológicos normais, com vocabulário e 
morfossintaxe compatíveis com o esperado para sua idade, apresentou o seguinte desempenho 
em tarefa de nomeação de figuras:  

 

Alvo Transcrição 

Vassoura [ta'tora] 

Cebola [te'pola] 

Mesa ['meta] 

Faca ['taka] 

Peixe ['peti] 

Dedo ['tetu] 

Blusa ['pluta] 

Cama ['kama] 

Prato ['pratu] 

Sapato [ta'patu] 
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35. A partir dos dados presentes nesse quadro, percebe-se que o garoto apresenta dificuldades 
com 

A) coda e onset complexo.           C) fonemas fricativos e com traço de sonoridade.  

B) fonemas oclusivos e laterais.           D) grau de vozeamento e lugar de articulação. 
 

36. Considerando que o garoto em questão não apresenta alteração em outras áreas da 
linguagem e nunca realizou terapia fonoaudiológica, seu desempenho fonológico é compatível 
com 

A) apraxia de fala na infância.    C) normalidade para a faixa etária. 

B) desvio fonético.    D) transtorno fonológico. 
 
37. Garoto de 5 anos e 1 mês é encaminhado pela escola para avaliação fonoaudiológica  por 

suspeita de gagueira. Além da avaliação dos demais subsistemas da linguagem e da 
motricidade orofacial, sua fluência deve ser avaliada por meio  

A) de um trecho cantado de uma música já decorada pela criança, que permita a análise da 
frequência de rupturas gagas e comuns. 

B) da leitura de um texto com pelo menos 200 palavras e que permita a análise de sua 
coordenação pneumofonoarticulatória.  

C) de uma amostra de repetição de sentenças balanceadas foneticamente e que permita a 
análise da precisão articulatória. 

D) de uma amostra de fala espontânea que permita a análise das ocorrências de rupturas e 
da velocidade de fala. 

 
38. A professora de uma turma de primeiro ano do ensino fundamental percebeu que muitos de 

seus alunos apresentavam deficit em habilidades essenciais para a aquisição da linguagem 
escrita. Considerando a relação entre as modalidades oral e escrita da linguagem ao longo do 
desenvolvimento infantil, analise as orientações listadas abaixo, que poderiam ser adotadas 
no trato com essas crianças. 
 

I 
Ampliação do vocabulário para favorecer o desenvolvimento das habilidades 

metafonológicas. 

II 
Desenvolvimento de habilidades silábicas para favorecer o conhecimento 

alfabético. 

III 
Aprimoramento da percepção da relação grafema-fonema para favorecer a 

elaboração discursiva. 

IV Ampliação do vocabulário e decodificação para garantir a compreensão leitora.  
 

Tendo como base as habilidades a serem abordadas para a aquisição da linguagem escrita, 
estão corretas as orientações presentes nos itens 

A) II e III.  B) I e III.  C) II e IV.  D) I e IV. 
 

O caso abaixo descrito servirá de subsídio para responder às questões 39 e 40. 
 

Garota de 2 anos e 4 meses de idade, hígida, com adequado desenvolvimento 
neuropsicomotor e audição preservada e queixa familiar de ausência de oralidade é 
encaminhada pelo neuropediatra para fonoaudiologia por suspeita de atraso de 
linguagem. Em anamnese, a família nega intercorrências pré ou perinatais, ausência de 
histórico familiar positivo de alteração de linguagem e afirma que ela frequenta ambiente 
escolar desde os seis meses de vida. Os pais estão bastante preocupados, pois , mesmo 
estimulando a criança, percebem que ela não consegue se comunicar.  

 

39. Após anamnese, a avaliação fonoaudiológica deve investigar:  

A) habilidades cognitivas, processamento auditivo central, fluência de fala e morfossintaxe.  

B) habilidades auditivas e motoras, contato ocular, produção de linguagem e fluência de fala.  

C) intenção comunicativa, representação simbólica, compreensão de ordens simples e 
expressão de linguagem. 

D) brincadeira imitativa, habilidades motoras e miofuncionais orais, produção de fala e 
discurso. 
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40. A conduta indicada para esse caso é:  

A) esclarecer a família que cada criança tem seu ritmo de aquisição e que, antes dos 3 anos, 
não há necessidade de intervenção na linguagem. 

B) orientar a família e monitorar o desenvolvimento da fala a cada 3 meses.  

C) encaminhar para avaliação neuropsicológica e audiológica , com retorno após 
esclarecimento do desempenho intelectual e auditivo.  

D) realizar intervenção direta com a criança associada à intervenção indireta com a família.  
 

 

41. Ao nascer, o bebê utiliza os lábios, bochechas e língua para sugar o leite materno. Portanto, 

a anatomia da boca é responsável por auxiliar sua nutrição e sobrevivência. Além disso, 

quando esse bebê cresce, os lábios são responsáveis por ajudar na mastigaçã o dos 

alimentos, fala e também na manutenção de uma respiração mais eficiente. Do ponto de vista 

anatômico e fisiológico,  

A) os lábios, apesar de serem essenciais para a fala, não participam da articulação de todos 
os fonemas. 

B) quando os lábios ficam evertidos na amamentação, deve-se retirar o bebê do peito para 
que não machuque a mãe. 

C) os lábios superior e inferior se movimentam conforme os movimentos mandibulares e 
possuem mobilidade e velocidade semelhantes na execução dos movimentos.  

D) o principal músculo que atua sobre os lábios é o músculo bucinador, o qual situa -se no 
interior dos lábios e circunda completamente a rima da boca.  

 
 

42. O sistema estomatognático envolve o conjunto de estruturas orais que exercem funções com 

participação ativa da mandíbula. Além disso, as estruturas da cavidade oral permitem que 

funções amplas e fundamentais aconteçam de forma diversa. Tendo como base as funções 

oromiofuncionais, o fonoaudiólogo deve considerar que    

A) a distorção articulatória acontece mais comumente nos desvios fonológicos, e as 
substituições são mais encontradas nos distúrbios fonéticos.  

B) o padrão respiratório oral é mais frequente durante o sono e propicia melhor ventilação 
pulmonar sendo responsável por um melhor estado de alerta do  indivíduo durante o dia. 

C) a fase oral da deglutição é consciente e voluntária enquanto a fase faríngea é inconsciente 
e involuntária. 

D) a mastigação unilateral pode acontecer em casos de alterações oclusais , enquanto a 
bilateral simultânea pode ser indicada em pacientes com prótese dentária.  

 

43. A amamentação tem sido constantemente estimulada por campanhas. Do ponto de vista dos 

seus benefícios, a amamentação    

A) alinha os dentes corretamente e minimiza as chances de uma má oclusão, apesar de não 
moldar o palato duro. 

B) promove o fortalecimento da musculatura oral apesar de não favorecer o desenvolvimento 
mandibular 

C) favorece a respiração nasal, ao contrário do que acontece com a alimentação artificial na 
mamadeira. 

D) previne a incidência de distúrbios orais, envolvendo tanto as estruturas quanto as funções 
responsáveis pela síndrome do respirador oral.  
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44. No processo de avaliação e intervenção das fissuras labiopalatinas , é fundamental o trabalho  

da equipe multiprofissional. O fonoaudiólogo dessa equipe deve considerar que  

A) as fissuras labiopalatinas devem ser avaliadas desconsiderando-se outras características 
faciais importantes para o diagnóstico de uma síndrome, tendo em vista que esse  
diagnóstico já é dado pelo médico. 

B) as fissuras labiais são deformidades congênitas, caracterizadas pela ausência de 
continuidade entre as estruturas labiais, podendo ser segmentares ou mesmo abranger 
todo o terço médio da face. 

C) as fissuras palatinas tornam os bebês mais suscetíveis a otites e uma das explicações 
para esse fato é o funcionamento inadequado da tuba auditiva.  

D) as fissuras labiais causam incompetência velofaríngea, resultando na hipernasalidade e/ou 
escape de ar nasal, durante as emissões.  

 
45. Os padrões miofuncionais orofaciais vão se modificando à medida que acontecem o  

crescimento e o desenvolvimento craniofacial. Nessa perspectiva, o padrão respiratório 
predominantemente nasal estimula  

A) a mastigação com padrão bilateral e simultâneo, com vedamento labial sem esforço. 

B) a organização da postura oral com apoio de língua adequado e vedamento labial sem 
esforço. 

C) o crescimento craniofacial diferente para cada pessoa e hiperplasia do côndilo mandibular 
para melhor mobilidade da ATM. 

D) o crescimento vertical e lateral da face, garantindo, dessa forma, a harmonia e a simetria 
facial. 

 
46. Para atuar na maternidade, o fonoaudiólogo deve conhecer o desenvolvimento normal das 

funções estomatognáticas e a interação entre elas no recém -nascido. Nesse contexto, a 
idade gestacional a partir da qual o neonato é capaz coordenar a sucção com a deglutição e 
a respiração, estando fisiologicamente apto para sugar no seio materno é  

A) 20ª/21ª semana.   C) 34ª/35ª semana. 

B) 18ª/19ª semana.    D) 30ª/32ª semana. 
 

47. Em uma avaliação miofuncional orofacial do sistema estomatognático, no que diz respeito 

aos aspectos morfológicos, posturais e funcionais, deve-se considerar que 

A) a avaliação da deglutição, a princípio, limita-se a constatar se existe ou não projeção de 
língua entre os dentes ou contra os mesmos.  

B) a presença da úvula bífida no palato mole, associada a um padrão vocal hipernasal pode 
ser indicativo de uma fissura submucosa, necessitando de exames otorrinolaringológicos 
mais específicos. 

C) a avaliação da respiração com o espelho de Glatzel abaixo das narinas do paciente tem o 
objetivo de classificar o tipo respiratório em nasal ou oral.  

D) a presença de sinais clínicos no exame físico, tais como palpação dolorosa dos músculos 
masseteres e temporais, podem indicar uso frequente de sucção digital.  

 
48. No sistema estomatognático, as estruturas não são individualmente especializadas em 

determinada função, mas agem de forma conjunta, de maneira que os músculos e as funções 

interagem entre si. Do ponto de vista anatômico e funcional,  

A) a função de fonação depende dos músculos intrínsecos da língua que são Hioglosso, 
Palatoglosso, Estiloglosso e Genioglosso.  

B) a função de mastigação envolve os músculos elevadores da mandíbula que são Masseter, 
Temporal e Pterigóideo Lateral. 

C) as funções digestiva e respiratória têm a faringe como uma região anatômica comum.  

D) as funções de articulação e mastigação não têm participação dos músculos do palato 
mole. 
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49. Para atuação no Sistema Único de Saúde, o fonoaudiólogo deve utilizar a classificação 
internacional de doenças em sua 10ª versão (CID10). No que se refere aos distúr bios da 
linguagem infantil, nessa classificação, 

A) os quadros de atraso de fala estão agrupados nos transtornos da comunicação associados 
aos transtornos do neurodesenvolvimento.  

B) o código F80 abrange os transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da 
linguagem. 

C) o código F80.0 se refere a quadros com prejuízo restrito às habilidades de compreensão 
da linguagem. 

D) os quadros de atraso de linguagem estão agrupados de forma independente no código 
F80.6. 

 
50. Um menino de 3 anos e 6 meses passa por avaliação fonoaudiológica por apresentar queixa  

familiar de atraso da fala. Na anamnese, a mãe nega intercorrências na gestação, mas relata 
ter engravidado aos 40 anos após ter sido submetida à tratamento. O pai do menino tem 
atualmente 46 anos e refere ter um irmão com transtorno psiquiátrico. O parto ocorreu por 
cesárea na 31ª semana de gestação, e a criança nasceu com 1.500 gramas e apgar 6 e 8 no 
primeiro e quinto minuto, respectivamente. Ele ficou internado na UTI neonatal por 10 dias. 
Após alta hospitalar, a mãe relata que a criança teve bom desenvolvimento, mas não mamou 
no seio materno. Seu desenvolvimento neuropsicomotor foi adequado, mas ele  ainda usa 
fraldas durante o dia e apresenta restrição alimentar, comento apenas alimentos pastosos. 
Com relação à sua comunicação, a mãe refere que o bebê foi muito silencioso e não 
balbuciou. Até hoje ele fala apenas uma sílaba de cada palavra. Apesar de frequentar escola 
desde os 2 anos, a criança não gosta de brincar com outras crianças e brinca apenas com 
carrinhos. Com base nesse caso, a conduta da fonoaudióloga deve ser:  

A) realizar avaliação da comunicação, da linguagem e da fala, além de encaminhar para 
profissionais que possam contribuir para o diagnóstico diferencial.  

B) avaliar apenas as praxias motoras orais e de membros superiores, para descartar a 
hipótese diagnóstica de apraxia de fala na infância.  

C) encaminhar para avaliação e diagnóstico audiológico que permita descartar a hipótese 
diagnóstica de deficiência auditiva, antes de realizar avaliação da linguagem. 

D) alertar os pais sobre os sintomas indicativos de transtorno do espectro autista e indicar 
intervenção precoce baseada na análise do comportamento aplicada.  

 
51. O fonoaudiólogo é um profissional da saúde que desempenha importante papel na atenção 

básica. Dentre suas ações nesse nível de atenção, é dever do fonoaudiólogo: 

A) desenvolver estratégias para propiciar a reabilitação fonoaudiológica precoce de 
alterações auditivas, de linguagem e miofuncionais-orais. 

B) desenvolver estratégias para execução do monitoramento auditivo e de linguagem, 
proporcionando orientações familiares adequadas.  

C) realizar triagem fonoaudiológica para identificação precoce de alteração auditivas, ou 
anquiloglossia para propiciar a intervenção precoce.  

D) realizar ações de promoção da saúde, oferecendo serviços de triagem fonoaudiológica e 
indicando orientação terapêuticas.  

 
52. As alterações auditivas podem ser decorrentes de problemas gestacionais, os quais podem 

interferir no desenvolvimento fetal. Sabe-se que o desenvolvimento do órgão sensorial 
auditivo ocorre nos meses iniciais de gestação. Dentro de um contexto de prevenção voltada 
à saúde auditiva, é indicado que o fonoaudiólogo 

A) atue com a equipe multiprofissional, capacitando-os na identificação de alterações 
auditivas e como colaboradores no diagnóstico auditivo dos neonatos.  

B) atue com a equipe multiprofissional no pré-natal, com orientação às gestantes sobre 
hábitos ou doenças que podem provocar alterações auditivas nos bebês.  

C) realize mutirões de avaliação audiológica para propiciar aos recém-nascidos uma 
possibilidade de avaliação rápida e de intervenção precoce. 

D) oriente as gestantes, informando-as sobre os problemas auditivos na infância, para que 
elas sejam capazes de identificar precocemente as alterações auditivas nos  seus bebês. 
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53. No Brasil, há políticas públicas em saúde auditiva que preveem a atuação do fonoaudiólogo 
nos diferentes níveis de atenção à saúde. Nesse sentido, a atuação desse profissional na 
atenção básica é: 

A) desenvolver ações de caráter individual ou coletivo visando a prevenção, promoção de 
saúde e identificação precoce dos problemas auditivos.  

B) atuar individualmente quando o paciente apresentar comorbidades associadas às queixas 
auditivas. 

C) desenvolver somente ações de forma coletiva, pois seu desempenho deve visar a 
promoção da saúde e prevenção de problemas auditivos.  

D) atuar individualmente quando houver necessidade de identificação das alterações 
auditivas por meio das triagens neonatais.  

 
54. O fonoaudiólogo que atua na atenção básica tem oportunidade de promover ações educativas 

e informacionais, além de identificar problemas de audição, linguagem, disfagia e alterações 
miofuncionais orais. Ao identificar queixas relacionadas a questões fonoaudiológicas o 
profissional deve realizar 

A) encaminhamento qualificado por meio de relatório com breve descrição do problema 
fonoaudiológico, visando o processo de referência e contra -referência na rede de 
atenção. 

B) a triagem fonoaudiológica e orientar a família a procurar o diagnóstico nos casos que 
forem necessários. 

C) orientação familiar sobre a queixa e agendar retorno para monitoramento em seis meses, 
para verificar a evolução da queixa.  

D) aplicação de protocolos para avaliar as questões fonoaudiológicas e posterior 
encaminhamento para intervenção com referência e contra-referência. 

 
55. Considerando as diretrizes de atenção à triagem auditiva neonatal, é de responsabilidade da 

atenção básica realizar o 

A) monitoramento mensal do desenvolvimento da audição e da linguagem nos bebês que 
apresentaram indicadores de risco para deficiência auditiva e que obtiveram resultado 
normal “passa” na triagem auditiva neonatal.  

B) encaminhamento para diagnóstico audiológico imediato de todas as crianças que 
apresentarem indicadores de risco para perda auditiva , independente do resultado na 
triagem auditiva neonatal.  

C) monitoramento mensal do desenvolvimento da audição nos bebês que apresentaram 
indicadores de risco para deficiência auditiva e que obtiveram resultado alterado “falha” 
na triagem auditiva neonatal.  

D) encaminhamento para monitoramento audiológico de todas as crianças que apresentarem 
indicadores de risco para perda auditiva até o sexto mês de idade, independente do 
resultado da triagem. 

 


