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O pensamento é o ensaio da ação.  

(Sigmund Freud)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. A descentralização, como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, foi 

incorporada ao modelo de organização do s istema a partir de discussões oriundas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. A respeito dessa diretriz, 

A) o desafio para garantir a descentralização no SUS é a necessidade de introduzir novas 
práticas assistenciais, sobretudo, na atenção primária à saúde.  

B) a efetivação da descentralização se deu, no Brasil, em dois modelos: primeiramente, por 
meio da municipalização e, depois, por meio da regionalização.  

C) a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil mostra avanços 
significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas 
demais regiões. 

D) a descentralização pode ser entendida como as práticas de gestão e atenção à saúde que 
têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços.  

 
02. A Portaria Nº 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão das diretrizes da Pol ítica Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu Atenção 

Básica como “o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde”.  

Tendo como base as informações do enunciado,  

A) as ações de reabilitação na Atenção Básica podem ser entendidas como aquelas que 
visam estabelecer critérios de risco e vulnerabilidade individuais e coletivos. 

B) o conjunto das ações na Atenção Básica foi ampliado a partir da incorporação de, por 
exemplo, realização dos cuidados paliativos.  

C) as ações de redução de danos, incluídas na PNAB de 2017, garantem a oferta da 
assistência farmacêutica na Atenção Básica. 

D) as atividades educativas e de promoção da qualidade de vida destacam -se entre as ações 
de saúde no âmbito individual na Atenção Básica.  

 
03. Indicadores de Saúde são medidas que contêm, de forma sintética, uma informação relevante 

sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho 

do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na 

tomada de decisão e no monitoramento de ações. São exemplos de Indicado res de 

Morbidade: 

A) Taxa de Incidência de Dengue; Prevalência de Hanseníase; Proporção de Casos de Aids 
por Categoria de Exposição. 

B) Taxa de Fecundidade; Proporção de Partos Cesáreos; Prevalência de Aleitamento 
Materno. 

C) Taxa de Analfabetismo; Valor Médio pago por Internação Hospitalar no SUS; Número de 
Leitos Hospitalares por Habitante.  

D) Taxa de Mortalidade Infantil; Índice de Envelhecimento; Esperança de vida ao Nascer.  
 
04. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológicos, 

individuais e dos padrões de adoecimento e exige uma compreensão que inclua alimentação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros. Assim, estabelecer 
medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretament e nas diferentes 
manifestações da violência (incluindo homicídios, agressões interpessoais, suicídios e 
acidentes de trânsito), criando uma cultura de paz, é uma resposta para a efetivação da 
Política de 

A) Promoção da Saúde.    C) Educação Permanente em Saúde. 

B) Atenção Básica.    D) Atenção às Urgências. 
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O texto abaixo serve de referência para responder às questões 05 e 06. 
 

A teoria da transição demográfica, formulada à luz da relação entre o crescimento 

populacional e o desenvolvimento socioeconômico,  afirma que o processo de modernização 

das sociedades estaria na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade. 

Isso pode ser verificado em alguns países, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. Como parte do processo de transição demográfica, o 

envelhecimento populacional já é realidade, em maior ou menor intensidade, em vários 

Estados. Nesse contexto, a mudança de perfil epidemiológico caracterizada pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis  tem sido um importante desafio aos 

sistemas de saúde. 

 
05. A respeito da mais recente transição demográfica enfrentada no contexto brasileiro,  

A) a passagem de uma sociedade urbana com altas taxas de natalidade para uma sociedade 
rural compõe o esquema da transição demográfica brasileira.  

B) a transição demográfica brasileira tem ocorrido simultânea e homogeneamente nas 
grandes regiões do país. 

C) a queda das taxas de mortalidade infantil e a redução da esperança de vida ao nascer 
resultaram nas taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país.  

D) as quedas dos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade, somadas ao processo de 
envelhecimento populacional, caracterizam a transição demográfica brasileira.  

 
06. Tendo por base o referencial teórico das ciências sociais, na experiência de indivíduos e 

famílias com enfermidades crônicas,  

A) a família do usuário nessa condição de adoecimento costuma subsidiar o cuidado, sem 
grandes dificuldades ou necessidade de intervenção profissional. 

B) a construção de um itinerário terapêutico tem eficácia/efetividade reduzida no 
enfrentamento de um agravo crônico no âmbito familiar.  

C) a busca por profissionais de saúde é menos intensa quando a doença está controlada e o 
cuidado familiar assume um protagonismo nem sempre fácil.  

D) a atuação integral em saúde voltada a famílias e ao paciente com agravo crônico pode ser 
garantida por meio de visitas domiciliares e intervenções pontuais.  

 
07. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema 

pallidum. É uma das doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação da doença, pelos profissionais 

competentes, aos serviços de vigilância em saúde, é imprescindível para garantir o seu 

controle.  

Tendo como base o papel da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis, considere 

os itens abaixo. 
 

I Observação contínua do perfil epidemiológico da sífilis e suas tendências.  

II Monitoramento da vida sexual de indivíduos diagnosticados.  

III Desencadeamento de investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.  

IV 
Prescrição de terapêutica medicamentosa, segundo o diagnóstico de sífilis grau I, II 
ou III. 

 

Em relação ao papel da vigilância epidemiológica, estão corretos os itens 

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020   Fonoaudiologia   O pensamento é ensaio da ação.         3 

08. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), de iniciativa do 

Ministério da Saúde, vem contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, 

para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasil eiros. Esse 

Programa,  

A) valoriza e incentiva a Vigilância Sanitária atribuindo as suas principais metas ao 
cumprimento de ações nesse componente.  

B) é de adesão obrigatória para as equipes de vigilância em saúde desde o ano de 2010.  

C) foi financiado em território nacional por meio de parcerias público-privadas e apoio de 
governos estrangeiros. 

D) tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito 
municipal e estadual. 

 
09. Um pesquisador resolveu investigar se havia relação entre o uso da Caderneta de Saúde da 

Criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. 

Para tanto, ele planejou acompanhar por dois anos o trabalho dos profission ais de duas 

equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito 

semelhantes. A diferença entre elas era que uma equipe usava a Caderneta no atendimento 

às crianças e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de 

internação entre os dois grupos.  

Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo  

A) seccional. 

B) retrospectivo. 

C) de intervenção. 

D) longitudinal. 

 

10. A determinação social do processo saúde/doença não trata apenas de considerar os aspectos 

sociais inerentes ao fenômeno do adoecimento, pois, de uma maneira ou de outra, diversas 

outras teorias reconhecem esses aspectos. Trata-se, na verdade, de uma distinção no plano 

teórico e conceitual. Nesse sentido, a teoria da determinação social do processo 

saúde/doença  

A) reconhece características distintas conforme a produção e relações sociais de grupos e 
coletividades. 

B) tem suas raízes teóricas ligadas à corrente positivista de pensamento filosófico.  

C) permitiu um avanço teórico significativo por elencar diversos fatores de risco envolvidos na 
causalidade de doenças. 

D) carece de comprovação por limitações, quanto à objetividade e à capacidade de 
mensuração. 

 

11. Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença, torna -

se necessário analisar suas práticas, o contexto em que elas tomam forma e os eventos 

cotidianos que organizam a vida coletiva e que enquadram a vida biológica, formatada pelas 

relações sociais. Essa afirmação  

A) concebe o processo de adoecimento a partir de hábitos de vida não saudáveis e fatores de 
risco, ao dar ênfase às práticas dos indivíduos.  

B) pauta-se em uma fundamentação higienista e ecológica que remete à explicação do 
fenômeno de saúde/doença por meio da teoria multicausal.  

C) evidencia que os fenômenos biológicos são secundários quando se tenta elencar a 
causalidade do processo saúde/doença.  

D) reforça a importância das ciências sociais para o campo da saúde e para a compreensão 
ampla do fenômeno de saúde/doença.  
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12. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura e os 
saberes populares, tem sido intensificada nos últimos anos. A relação e ntre cultura e saúde, 
por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados ao 
processo de adoecimento individual e coletivo, 

A) deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os 
argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura.  

B) parte da ideia de que a doença é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de 
que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneira.  

C) pressupõe a necessidade de uma comunicação que permita o encontro de visões de 
mundo diferentes sem hierarquia de saberes.  

D) indica que o foco das atenções devem ser os aspectos culturais do usuário, pois os 
profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade de suas crenças.  

 

13. A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias 
profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em 
produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de 
evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às 
necessidades de saúde da população.  

O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado  

A) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Fede ral, que 
aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.  

B) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um 
aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.  

C) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições 
crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral.  

D) à “super” especialização dos profissionais da área em busca de oferecer , cada vez mais, 
qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde. 

 
14. Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde 

muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, 
buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.  

II 
A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de 
profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.  

III 
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e 
avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.  

IV 
Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de 
uma assistência integral em saúde. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 

15. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em 
projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se 
refere à qualidade na formação dos profissionais.  

Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional , a formação em saúde 

A) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar 
qualquer procedimento ou assistência.  

B) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e 
profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.  

C) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, 
posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.  

D) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de 
garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente 
consolidadas.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 
 

16. O sistema auditivo é constituído por estruturas sensoriais e conexões centrais responsáveis 

pela audição. As estruturas periféricas relacionadas à audição estão localizadas na região 

temporal e cada uma delas possui uma função específica. Ao considerar que  a 

anatomofisiologia da audição periférica pode justificar alguns achados da avaliação 

audiológica, o fonoaudiólogo deve saber que 

A) o colabamento do conduto auditivo externo pode interferir nos limiares auditivos de via 

aérea obtidos com fone supra-aural, podendo ser evitado com o uso de mascaramento 

contralateral. 

B) o pavilhão auricular com suas saliências e depressões faz aumentar a impedância natural 

da orelha, com uma redução da intensidade de energia sonora transmitida que pode 

chegar a 12 dB na frequência natural de vibração dessas estruturas.  

C) a membrana timpânica é formada por uma única camada. Por isso, ao sofrer uma 

perfuração, a piora nos limiares auditivos terá relação direta com o ta manho da 

perfuração. 

D) a ressonância da cabeça e o efeito sombra podem resultar numa diferença de pressão 

sonora entre as orelhas de até 15 dB. Essa diferença é fundamental para a localização 

sonora.  

 

17. O sistema auditivo humano começa a funcionar a partir da 22ª semana de gestação. Assim, 

mesmo antes do nascimento, o córtex auditivo recebe informações provenientes do mundo 

externo, o que possibilita a sua maturação. Considerando a avaliação audiológica, o processo 

maturacional irá influenciar o registro 

A) das emissões otoacústicas transientes e produto de distorção, podendo ser ausentes em 

neonatos prematuros. 

B) do potencial evocado auditivo de tronco encefálico , tanto por via aérea quanto por via 

óssea. 

C) do potencial evocado auditivo de tronco encefálico, sendo observada latência da onda V 

igual ao padrão de adulto aos 12 meses de idade.  

D) da timpanometria, podendo ser obtida curva timpanométrica do tipo Ad em neonatos 

prematuros. 

 

18. Uma criança com 7 meses de idade, nascida a termo, foi submetida à avaliação do 

comportamento auditivo com resposta de atenção para todos os sons do Ling, bilateralmente.  

Nesse caso, os limiares auditivos da criança estarão  

A) dentro da normalidade ou com perda auditiva de grau leve, associados ao atraso no 

desenvolvimento da função auditiva para sua idade. 

B) dentro da normalidade ou com perda auditiva de grau leve, associados com o 

desenvolvimento da função auditiva dentro do esperado para sua idade. 

C) alterados, com possibilidade de perda auditiva de qualquer tipo e grau.  

D) alterados, com possibilidade de perda auditiva de grau moderado ou severo.  

 

 

 



6           UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020    Fonoaudiologia  O pensamento é ensaio da ação.  

19. O padrão audiológico difere de acordo com o tipo da perda auditiva e também com sua 

etiologia. Assim, algumas características audiológicas podem ser observadas na audiometria 

tonal liminar e levantar uma hipótese etiológica, sendo uma delas o entalhe de Carhart. Esse 

entalhe pode ser definido como 

A) perda auditiva sensorioneural em frequência isolada, predominantemente em 4000 Hz ou 

6000 Hz, achado característico de perda auditiva induzida por ruído.  

B) o rebaixamento do limiar de via óssea, predominantemente em 2000 Hz, por uma perda de 

energia na transmissão por condução óssea e não por uma lesão sensorioneural , achado 

característico da Otosclerose. 

C) o rebaixamento do limiar de via aérea, predominantemente em 250 Hz e 500 Hz, devido ao 

efeito de oclusão, achado característico de alterações de orelha média.  

D) perda auditiva condutiva em frequência isolada, predominantemente em 6000 Hz ,  pela 

presença de onda estacionária no momento de realização do exame, achado característico 

de pacientes idosos. 

 

20. Historicamente as curvas logoaudiométricas têm sido utilizadas para diagnóstico diferencial 

entre perdas auditivas condutivas, sensorioneurais cocleares e sensorioneurais 

retrococleares. Ao realizar o referido exame em um paciente com perda auditiva 

sensorioneural retrococlear, o fonoaudiólogo irá verificar que a detecção de sons ocorre em 

intensidades elevadas e, com o aumento da intensidade, 

A) o percentual de reconhecimento de fala estará dentro da normalidade , dependendo do 
grau da perda auditiva. 

B) o percentual máximo de reconhecimento de fala será restrito, sendo possível identificar um 
rollover significativo. 

C) o percentual de reconhecimento estará alterado, sendo possível identificar um rollover 
discreto. 

D) o percentual de reconhecimento de fala será de 100%, quando o exame for realizado com 
40 decibel (dB) acima da média tritonal.  

 

21. A imitanciometria fornece informações objetivas sobre a função da orelha média e da 

integridade da via auditiva. Para a avaliação de crianças nos primeiros meses de vida 

recomenda-se a realização desse procedimento, utilizando sonda de 1000 Hz, devido à maior 

sensibilidade para a identificação de alterações no sistema tímpano-ossicular. Considerando 

o exposto, o fonoaudiólogo, ao realizar a timpanometria de um neonato, deverá classificar 

seu resultado em 

A) pico simples, duplo pico ou indeterminado.  

B) curva tipo A, B, C, Ar ou Ad. 

C) curva tipo 1B1G, 3B1G, 3B3G ou 5B3G. 

D) pico positivo, pico negativo ou indeterminado.  
 

22. A pesquisa do reflexo acústico do músculo estapédio apresenta ampla aplicação clínica, pois 

avalia, além das condições da orelha média, todo o funcionamento da via auditiva. Para a 

correta interpretação do reflexo acústico, o profissional deve saber que , na perda auditiva 

bilateral simétrica do tipo 

A) mista ou sensorioneural, o reflexo estará presente se a perda auditiva for leve. 

B) condutiva ou sensorioneural, o reflexo estará ausente por aferência, independentemente 
do grau. 

C) sensorioneural coclear ou retrococlear, o reflexo estará presente com recrutamento. 

D) condutiva ou mista, o reflexo estará ausente por eferência, independentemente do grau. 
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O caso abaixo serve de referência para as questões 23 e 24. 
 

Criança com 2 meses de idade compareceu para realização do diagnóstico audiológico , 

após resultado “falha” na triagem auditiva neonatal. O primeiro exame realizado foi a 

pesquisa das emissões otoacústicas evocadas por estímulo transientes e produto de 

distorção. Os resultados obtidos em termos de reprodutibilidade (%) e relação sinal -ruído 

(dB) estão descritos abaixo para cada uma das bandas de frequência (Hz) . 

 

Emissões otoacústicas evocadas por transientes  

Orelha 1000 Hz 1400 Hz 2000 Hz 2800 Hz 4000 Hz 

Direita 55% 2dB 45% 4dB 76% 3dB 61% 7dB 80% 3dB 

Esquerda 42% 3dB 48% 6dB 65% 8dB 70% 4dB 76% 5dB 

 

Emissões otoacústicas evocadas produto de distorção  

Orelha 1000 Hz 1400 Hz 2000 Hz 2800 Hz 4000 Hz 6000 Hz 

Direita 6dB 6dB 9dB 8dB 12dB 10dB 

Esquerda 2dB 3dB 5dB 4dB 4dB 5dB 

 
 

23. Considerando que o exame foi realizado em condições ideais, o resultado obtido indica  

A) emissões otoacústicas evocadas transientes e produto de distorção ausentes nas 

frequências de 1000 Hz e 1400 Hz e presentes nas demais frequências, bilateralmente. 

B) emissões otoacústicas evocadas transientes presentes em ambas as orelhas e produto de 

distorção presente na orelha direita.  

C) emissões otoacústicas evocadas transientes ausentes em ambas as orelhas e produto de 

distorção ausente na orelha esquerda.  

D) emissões otoacústicas evocadas transientes e produto de distorção presentes na banda de 

frequência de 4000 Hz na orelha direita e ausentes nas demais.  

 

24. Nesse caso, é possível que o paciente apresente  

A) alteração condutiva de qualquer grau em ambas as orelhas.  

B) perda auditiva sensorioneural retrococlear leve na orelha direita e severa na orelha 

esquerda. 

C) perda auditiva sensorioneural coclear na orelha direita e condutiva na orelha esquerda.  

D) alteração relacionada ao processo maturacional em ambas as orelh as.  

 

25. O processo da rede de cuidados à saúde auditiva neonatal envolve três fases: a identificação 

(triagem), a confirmação diagnóstica e a intervenção precoce. Para que os resultados 

almejados sejam obtidos, é fundamental que a implantação e a avaliação das ações para a 

atenção integral à saúde auditiva na infância sejam direcionadas por indicadores de 

qualidade. Considerando a fase de triagem auditiva neonatal (TAN) , é recomendado 

A) realizar a TAN, em pelo menos, 95% dos recém-nascidos vivos com indicadores de risco 

para a deficiência auditiva e, em pelo menos, 50% dos recém-nascidos sem risco. 

B) encaminhar para diagnóstico entre 2% e 4% dos neonatos submetidos à TAN. 

C) realizar a TAN até o primeiro mês de vida dos neonatos, ou até o sexto mês de vida dos 

lactentes, considerando os prematuros e aqueles com longos períodos de internação.  

D) encaminhar para intervenção entre 80 e 95% dos neonatos com perda auditiva. 
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26. O Ministério da Saúde (MS) preconiza que os neonatos e lactentes com indicadores de risco 
para deficiência auditiva (IRDA) que obtiveram respostas satisfatórias na triagem auditiva 
devem realizar o monitoramento mensal do desenvolvimento da audição e da linguagem na 
atenção básica. Considerando as recomendações do MS, a atenção básica deverá 
encaminhar para 

A) avaliação audiológica na atenção especializada as crianças que apresentem IRDA, 
durante todo o primeiro ano de vida.  

B) avaliação audiológica na atenção especializada as crianças que apresentem IRDA na faixa 
etária entre 6 e 9 meses. 

C) diagnóstico auditivo qualquer criança que apresente desenvolvimento aquém do esperado 
desde que esteja na faixa etária entre 7 e 12 meses.  

D) diagnóstico auditivo qualquer criança que apresente desenvolvimento aquém do esperado 
e em qualquer momento em que os pais tenham queixa. 

 

27. Criança com 9 meses de idade é levada pela mãe ao serviço de saúde auditiva pois  
apresenta infecção congênita por sífilis. No atendimento desse paciente, o fonoaudiólogo 
realizará 

A) medidas de imitância acústica e audiometria de reforço visual (VRA) com fones de 
inserção. Se a criança apresentar respostas piores que 20 dB no VRA, deverá realizar 
também a pesquisa por via óssea.  

B) análise do potencial evocado auditivo de tronco encefálico e das emissões otoacústicas, 
tendo em vista que, nessa idade, ainda não é possível a realização da avaliação por meio 
da audiometria. 

C) medidas de imitância acústica e audiometria de reforço visua l em campo livre para 
obtenção dos limiares de via aérea e da via óssea com maior aceitabilidade pela criança.  

D) análise do potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático para triagem 
auditiva neonatal, tendo em vista que a sífilis congênita é um indicador de risco para 
deficiência auditiva. 

 

O caso abaixo servirá de subsídio para responder às questões 28 a 30. 
 

Os pais de uma menina de 3 anos e 2 meses procuram atendimento fonoaudiológico, porque 
suspeitam de que a filha tenha alguma alteração no desenvolvimento da linguagem. Após 
anamnese, avaliação da audição e da linguagem, a fonoaudióloga em sessão de devolutiva 
informa aos pais que o desenvolvimento da menina está compatível com o esperado para 
sua idade.  

 

28. O inventário fonológico da menina é composto por  

A) plosivas, nasais e fricativas.  C) nasais, líquidas e fricativas. 

B) plosivas e nasais.    D) fricativas e líquidas. 
 

29. Em relação aos aspectos semântico-lexicais, é provável que a criança,  

A) apresente um vocabulário em expansão composto por cerca de 50 palavras, cuja maioria 
terá um referente concreto. 

B) tenha passado pelo período de expansão do vocabulário e seja capaz de utilizar palavras 
de classe aberta e fechada. 

C) utilize palavras de todas as classes, pronunciando-as com pleno domínio, independente de 
sua extensão e da complexidade da sílaba.  

D) tenha equilíbrio entre os vocabulários receptivo e expressivo e seja capaz de aprender o 
significado das palavras mais frequentes em seu cotid iano. 

 

30. Sobre o desempenho morfossintático, é esperado que a criança  

A) utilize estruturas gramaticais variadas e com frases coordenadas e subordinadas.  

B) combine duas palavras formando frases em estilo telegráfico.  

C) esteja na fase da sintaxe primit iva e utilize preposições e flexões de gênero.  

D) esteja em expansão gramatical e já utilize pronomes e artigos definidos.  
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31. Considerando que a fluência de fala é um parâmetro de maturidade linguística do indivíduo, 
analise as afirmativas abaixo. 

 

I A fluência de fala é variável ao longo do ciclo de vida.  

II 
É comum que crianças no início do desenvolvimento da linguagem apresentem 
disfluências gagas, como bloqueios e repetição de sílabas.  

III 
Uma criança com prejuízos no acesso lexical, dificuldades m orfossintáticas e de 
elaboração narrativa, pode apresentar velocidade de fala diminuída.  

IV 
Uma alteração da fluência com início na infância apresenta baixa possibilidade de 
remissão espontânea. 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

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

O caso abaixo servirá de subsídio para responder às questões 32 a 35. 
 

Um menino de 3 anos e 8 meses, hígido, é levado pela mãe para realizar avaliação 
fonoaudiológica em uma unidade básica de saúde, pois “não é poss ível entender o que 
ele fala” (sic mãe). Durante a anamnese, ela pontua que sofreu de hipertensão durante a 
gestação, e que o parto ocorreu com 35 semanas e 4 dias. O menino nasceu pesando 2,3 
Kg. Após o nascimento, ele precisou ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
por 5 dias, mas a mãe não recorda o motivo da internação. Ela relata que seu filho passou 
no teste da orelhinha realizado na maternidade e que , depois disso, nunca mais realizou  
avaliação da audição. Quando questionada sobre o desempenho comunicativo atual do 
filho, ela afirma que ele gosta de interagir, brincar com outras crianças da mesma idade, e 
que quando pedem para ele fazer alguma coisa demonstra entender, mas “parece falar 
outra língua” (sic mãe). A mãe ainda relata que o menino fala frases, pois ele usa 
entonação diferente e sempre está falando, mesmo quando brinca sozinho.  

 

32. Nesse caso, os fatores de risco para um transtorno da comunicação são : 

A) baixa renda familiar, sexo masculino e dificuldade de compreensão.  

B) sexo masculino, prematuridade e baixo peso ao nascer.  

C) baixa escolaridade materna, prematuridade e sexo masculino.  

D) sexo masculino, intercorrência pré-natal e baixo peso ao nascer.  
 

33. O caso apresentado não relata todas as informações relevantes sobre a história pregressa e 
atual da criança. Portanto, para estabelecer uma hipótese diagnóstica e selecionar as áreas 
que demandam avaliação, seriam necessários dados de anamnese referentes à 

A) idade em que a criança começou a andar, à saúde atual, ao tipo de escola e ao nível 
socioeconômico. 

B) escolaridade, desenvolvimento neuropsicomotor e de linguagem,  aos hábitos, e ao 
histórico familiar para transtornos da comunicação.  

C) avaliação audiológica, ao desenvolvimento da comunicação, padrão de alimentação atual 
e perfil psicológico. 

D) idade em que a criança começou a engatinhar, idade em que controlou esfíncteres, ao 
desempenho acadêmico e ao índice de APGAR. 

 

34. Após a primeira interação do fonoaudiólogo com o menino, constatou-se que sua mãe 
possuía uma boa percepção sobre o seu desempenho comunicativo. Logo, a avaliação formal 
da pragmática, nesse caso, será 

A) dispensável, pois ele não demonstra dificuldades na interação , e seu prejuízo estaria 
centrado apenas no fato de o meio comunicativo predominante ser vocal.  

B) dispensável, pois ele não demonstra dificuldades na compreensão de inferências e duplo 
sentido, e seu prejuízo estaria relacionado ao uso de funções comunicativas . 

C) indispensável, pois ele demonstra ter prejuízo no uso de atos comunicativos e de funções 
mais interativas de comunicação. 

D) indispensável, pois ele não demonstra respeitar trocas de turno e parece utilizar apenas o 
meio verbal em apoio ao meio gestual. 
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35. Ao avaliar uma criança com queixa relacionada à inteligibilidade de fala, independente do 
instrumento selecionado para tal avaliação, é possível utilizar procedimentos distintos a 
depender do desempenho linguístico. No caso em questão, os procedimen tos mais 
adequados são 

A) nomeação de figuras e fala espontânea.  

B) imitação de palavras e fala espontânea.  

C) nomeação de figuras e imitação de palavras.  

D) imitação de palavras, nomeação de figuras e fala espontânea.  

 

36. Um garoto de 4 anos teve o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) confirmado 
por equipe multidisciplinar após seis meses de intervenção diagnóstica. Considerando que os 
sintomas estejam presentes desde o início de seu desenvolvimento e impactam sua interaçã o 
social, é esperado que ele apresente 

A) dificuldades para falar mantendo contato ocular e apresente ecolalia, mas não tenha 
interesses fixos, rotinas inflexíveis ou movimentos estereotipados.  

B) comprometimento intelectual e linguístico concomitantes, ainda que a gravidade do quadro 
seja considerada de nível 1, ou seja, exige apoio.  

C) padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, associado ao 
prejuízo na comunicação e na interação social em múltiplos contextos.  

D) padrões típicos de reação a estímulos sensoriais e de interesse por aspectos sensoriais do 
ambiente, associado a habilidades de memória superiores aos pares de mesma idade.  

 

37. Uma família procura o fonoaudiólogo para uma avaliação fonoaudiológica  de seu casal de 

filhos gêmeos de 4 anos e 1 mês de idade. A mãe relata que a gestação não teve 

intercorrência, mas o parto ocorreu prematuro com 34 semanas e 6 dias, e que ambos 

nasceram com baixo peso. Desde que saíram da maternidade, as crianças realiza m 

monitoramento do desenvolvimento com equipe multidisciplinar . Assim, os pais foram 

orientados sobre as melhores estratégias para o desenvolvimento saudável. Ambos passaram 

também por monitoramento audiológico, com detecção da audição preservada e sem his tórico 

de otites. Os gêmeos apresentaram desenvolvimento adequado em todas as áreas e não 

demonstravam quaisquer problemas de saúde. Contudo, até os 2 anos, eles se comunicavam 

preferencialmente entre si. A menina falou as primeiras palavras com 2 anos e 2 meses e o 

menino com 2 anos e 9 meses. Atualmente, ela forma frases completas e consegue narrar 

fatos vivenciados, mas sua fala é difícil de ser compreendida. O menino fala frases simples e, 

apesar de falar de forma mais compreensível, apresenta dificuldades no uso de palavras de 

classe fechada e não é capaz de narrar fatos. Ambos frequentam a escola desde os 2 anos e 

6 meses, interagem bem com os colegas e com outros adultos e não apresentam problemas 

de comportamento. 

Levando em consideração os dados apresentados nesse caso, as hipóteses diagnósticas 
compatíveis com o quadro apresentado pela menina e pelo menino são, respectivamente,  

A) apraxia de fala na infância e transtorno fonológico.  

B) transtorno no desenvolvimento da linguagem em ambos. 

C) transtorno fonológico e transtorno no desenvolvimento da linguagem.  

D) transtorno no desenvolvimento da linguagem e transtorno do espectro autista.  
 

38. Um menino de 6 anos e 4 meses sem histórico de intervenção fonoaudiológica  anterior 
apresenta desenvolvimento de linguagem típico. Ao realizar avaliação pela prova de fonologia 
do teste ABFW, não apresentou processos fonológicos produtivos , e seu índice de 
porcentagem de consoantes corretas (PCC) foi equivalente ao grau leve. A hipótese 
diagnóstica compatível com esse caso é 

A) transtorno articulatório.    C) apraxia de fala na infância.  

B) transtorno fonológico.     D) transtorno fonético-fonológico. 
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39. Na Fonoaudiologia, é bastante comum que a atuação profissional se restrinja a ações 

voltadas para a prática assistencial e clínica. Entretanto, há espaço para atuação 

fonoaudiológica em contextos que busquem melhoria da qualidade de vida e bem-estar 

social. Um exemplo deste tipo de ação que extrapola a prática e o contexto clínico pode ser 

observado em  

A) intervenções com pequenos grupos de crianças que apresentam diagnóstico semelhante.  

B) triagem do desenvolvimento de habilidades linguísticas e auditivas em creches e orfanatos 

públicos. 

C) avaliação pontual do desenvolvimento da linguagem de crianças nascidas prematuras 

encaminhadas por pediatras. 

D) ações desenvolvidas em parceria com os educadores para promover habilidades 

linguísticas em sala de aula.  

 

40. As estruturas que estão envolvidas nas funções de respiração e de alimentação precisam 

desenvolver-se de maneira adequada desde a vida intrauterina. Quanto às estruturas e 

funções do sistema estomatognático,  

A) o desenvolvimento da região anterior da boca acontece antes do desenvolvimento da 

faringe. 

B) a sucção, a deglutição e a respiração comandam todo o comportamento motor 

neuromuscular da face. 

C) a integração das funções de respiração e de deglutição ocorre na cavidade oral. 

D) a sucção oral e a preensão labial precedem a deglutição faríngea  no período intrauterino. 

 

41. A alimentação de recém-nascidos e neonatos, em seus primeiros meses de vida, ocorre 

exclusivamente por meio de reflexos orais presentes na fase oral da deglutição. Os reflexos 

orais adaptativos que devem estar presentes e adequados para uma alimentação eficiente 

dessas crianças são 

A) reflexos de busca, sucção e vômito.    . 

B) reflexos de sucção, tosse e vômito.     

C) reflexos de busca, sucção e deglutição.  

D) reflexos de sucção, tosse e deglutição 

 

42. A estimulação da sucção não nutritiva é imprescindível na conduta terapêutica para 

proporcionar a liberação da alimentação por via oral de forma segura e efetiva aos recém -

nascidos prematuros. Quanto aos benefícios, a estimulação da sucção não nutritiva  

A) facilita o desenvolvimento da sucção, refletindo na maturação do sistema sensório motor 

oral e na organização neurocomportamental.  

B) proporciona uma experiência prévia de sucção sem interferir na organização 

comportamental e no desempenho da alimentação oral.  

C) favorece a manutenção do estado de alerta necessário para organizar e coordenar a 

sucção, quando realizada após a oferta alimentar.  

D) proporciona o aumento do tempo de permanência da alimentação por via gástrica, 

podendo favorecer o desenvolvimento da sucção.  
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43. O padrão de sucção no seio materno se diferencia conforme o amadurecimento e 
desenvolvimento do lactente. Tendo como base que a sucção pode ser classificada como 
suckling ou sucking, analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
O padrão sucking é caracterizado por uma sucção realizada por lambidas e ocorre até 
aproximadamente os 6 meses de idade.  

II 
O padrão suckling caracteriza-se pelo movimento de protrusão e retrusão da língua 
com presença de pressão positiva para a extração do leite.  

III 
O padrão sucking é mais amadurecido com presença de pressão positiva e negativa 
durante a sucção. 

IV 
O padrão suckling depende do vedamento anterior eficiente e postura adequada de 
língua para propiciar a extração do leite.  

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e III.    

B) I e IV.   

C) I e II. 

D) III e IV. 
 

44. Na avaliação das condições do neonato para iniciar a alimentação por via oral é importante 
coletar dados relacionados à história clínica do bebê além da realização de uma avaliação 
funcional da deglutição. Essa avaliação deve ser realizada pelo profissional fonoaudiólogo 
que, quando possível, posiciona o lactente no colo e observa aspectos importantes das 
condições gerais, características da sucção e sinais de estresse e desconforto.  No contexto 
da avaliação funcional da deglutição observa-se  

A) aspectos relacionados à avaliação da sucção nutritiva, no momento de alerta e com a 
mamadeira, para depois avaliar a sucção não nutritiva. 

B) comprovação da saciedade prévia do lactente e, do estado de alerta para se chegar a um 
resultado fidedigno das suas capacidades de alimentação.  

C) frequência cardíaca, respiratória e saturação de oxigênio dentro dos padrões de 
normalidade, e sinais de desconforto durante a oferta do alimento.  

D) capacidade de manter o padrão de alimentação e de organizar a função motora oral com 
coordenação entre sucção, deglutição e respiração e de manter estabilidade fisiológica.  

 

45. Algumas características, como a importância da relação mãe-filho, a aquisição de nutrientes 
adequados para o crescimento do neonato e a coordenação entre a sucção, deglutição e 
respiração, estão diretamente relacionadas com o ato da alimentação e devem ser  levadas 
em consideração.  Em relação à coordenação entre as funções de sucção, deglutição e 
respiração,  

A) a deglutição e os episódios de respiração devem ser desequilibrados para que o bebê 
possa manter uma adequada ventilação durante a alimentação.  

B) a alimentação segura e eficiente do neonato de risco depende exclusivamente da 
coordenação entre sucção, deglutição e respiração.  

C) a integração do empenho respiratório no ritmo da deglutição-respiração durante o sono é 
importante para alcançar o sucesso nutricional. 

D) a respiração e a deglutição são funções competitivas em nível de vias respiratórias 
superiores, sendo imprescindível a coordenação entre elas.  

 

46. Algumas situações podem ser consideradas de risco para disfagia no período do aleitamento 
materno. A disfagia comumente encontrada em bebês prematuros está relacionada à 

A) idade gestacional acima de 34 semanas e aos reflexos orais presentes. 

B) imaturidade do sistema estomatognático e aos reflexos orais presentes. 

C) imaturidade neurológica e à incoordenação entre sucção, deglutição e respiração.  

D) incoordenação entre funções orais e à idade gestacional acima de 34 semanas.  
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47. A fissura labiopalatina é uma das malformações craniofaciais mais frequentes e considerada 
de risco para a ocorrência de distúrbios de deglutição. A intervenção precoce pode auxiliar na 
prevenção ou minimização das alterações que, normalmente, são encontradas como 

A) aspiração de alimentos, refluxo gastroesofágico e pouco ganho de peso.  

B) sucção ineficiente, tempo prolongado de mamada e refluxo nasal.  

C) ingestão excessiva de ar, reflexo de mordida tônica e engasgos.  

D) refluxo gastroesofágico, penetração de alimentos  e reflexo de tosse. 

 

48. Diversas síndromes genéticas apresentam as fissuras labiopalatinas como uma das 
características de suas manifestações. As fissuras ocorrem quando os processos faciais de 
origem embrionária não se fundem, ocasionando as fissuras palatinas e labiais. De acordo 
com a proposta de classificação de Spina (1972), a fissura pode ser classificada em  

A) pós-forame completa, quando afeta palato duro e rebordo alveolar.  

B) pré-forame incompleta, quando afeta apenas o rebordo alveolar.  

C) pré-forame completa, quando afeta lábio superior e rebordo alveolar.  

D) pós-forame incompleta, quando afeta apenas o palato duro.  
 
49. A sequência de Pierre Robin é a descrita na literatura com interface com os problemas de 

deglutição. A dificuldade em se alimentar normalmente é decorrente das alterações na 
biomecânica da deglutição. A tríade de anomalias das malformações craniofaciais , nessa 
alteração congênita, é composta por 

A) micrognatia, glossoptose e fenda palatina.  

B) micrognatia, microglossia e fenda labiopalatina 

C) macrognatia,  glossoptose e fenda labiopalatina. 

D) macrognatia, macroglossia e fenda palatina.  
 

50. O Método Canguru é composto por três etapas e associa diversas especialidades na 
assistência integral tanto para o recém-nascido de baixo peso quanto para a sua família. A 
primeira, segunda e terceira etapa são, respectivamente, 

A) permanência da mãe com seu bebê usando a técnica canguru o maior tempo possível; 
orientação e acompanhamento para tratamento especializado; e  realização do teste da 
orelhinha. 

B) acolhimento ao bebê e sua família na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; 
permanência da mãe com seu bebê, usando a técnica canguru o maior tempo possível; e 
acompanhamento após alta hospitalar do bebê e sua família.  

C) avaliação diária da mamada e atuação intensa no manejo clínico da amamentação; 
assistência para continuidade do aleitamento materno exclusivo até seis meses; e 
acolhimento aos familiares na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.  

D) manejo clínico da amamentação e intervenção de disfunções orais dos bebês; orientações 
sobre aquisição e desenvolvimento de linguagem, audição e intervenções necessárias; e 
encaminhamento e acompanhamento na realização de tratamentos especializados.  

 

51. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), há décadas, vem sendo implementada no 
Brasil e está inserida na Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças na 
Primeira Infância. Considerando a temática exposta, o fonoaudiólogo , durante a atuação com 
as mães/bebês na IHAC, deverá 

A) prover assistência na díade mãe/bebê com dificuldades na amamentação exclusivamente 
no alojamento conjunto, tendo em vista a importância da multiplicação das orientações.  

B) dispensar a capacitação para o manejo e o aconselhamento na amamentação, tendo em 
vista que possui esses conhecimentos em sua formação para assistência à díade 
mães/bebê. 

C) compreender que as disfunções orais na amamentação têm ligação direta nos traumas 
mamilares, porém não interferem no ganho de peso do bebê.  

D) realizar avaliação na mama e intervenção nas disfunções orais e nas dificuldades 
neonatais na amamentação. 

 



14           UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020    Fonoaudiologia  O pensamento é ensaio da ação.  

52. A formação da rede de cuidados em saúde auditiva no Brasil foi uma conquista para a área 
da audiologia e para todos aqueles que necessitam desses cuidados.  Diante desse contexto, 
considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
A rede de cuidados em saúde auditiva teve início com a política do programa “Viver 
sem Limites” e a publicação das Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal 
pelo Ministério da Saúde. 

II 

A etapa da Triagem Auditiva Neonatal Universal é o começo de uma linha de cuidados 
em saúde auditiva em neonatos, sendo essencial para o sucesso de todas as etapas 
subsequentes, possibilitando que a criança com deficiência auditiva realize o 
diagnóstico e a intervenção de forma precoce. 

III 

A Lei Federal 12.303 de 2010 dispõe sobre a obrigatoriedade da realização da triagem 
auditiva neonatal nas maternidades públicas do país com emissões otoacústicas ou 
potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático se houver indicadores de 
risco. 

IV 
As políticas públicas em saúde auditiva preveem a concessão de dispositivos 
eletrônicos aplicados à deficiência auditiva pelo Sistema Único de Saúde, incluindo o 
implante coclear e o sistema de frequência modulada.  

Dentre as afirmativas, estão corretas 

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

 
53. Com o Programa Viver Sem Limites do governo federal , os estabelecimentos de saúde 

auditiva foram habilitados como Centros Especializados em Reabilitação (CER) atrelado a 

uma ou mais áreas ou como um serviço isolado, sendo a modalidade única de reabilitação. 

Considerando as diretrizes que norteiam os serviços de reabilitação/habilitação auditiva no 

escopo dessa política, o profissional deve saber que 

A) o serviço de reabilitação é responsável pelo acompanhamento periódico dos usuários de 
Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), monitorando a perda auditiva e a 
efetividade do uso desse tipo de tecnologia assistiva.  

B) uma série de critérios a serem cumpridos para a indicação do uso de AASI devem ser 
considerados, apesar de não haver critérios definindo quais exames devem ser realizados na 
avaliação diagnóstica. 

C) o serviço de reabilitação é responsável pela adaptação do Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual (AASI) e pelo  acompanhamento do dispositivo. O monitoramento da perda auditiva 
deve ser realizada pelo serviço de diagnóstico audiológico de média complexidade.  

D) a terapia fonoaudiológica com enfoque na reabili tação integral das crianças usuárias de 
dispositivos eletrônicos aplicados à deficiência auditiva é garantida, sendo dispensável para os 
pacientes adultos. 

 

54. Nos últimos anos, a atuação da Fonoaudiologia na Atenção Básica vem se fortalecendo, 

especialmente após a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002. Sobre a 

atuação do fonoaudiólogo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), considere as 

afirmativas abaixo.  
 

I 
A presença do fonoaudiólogo é prevista entre os profissionais da equipe mínima, no 
NASF, mas sua participação não é obrigatória.  

II No NASF, o fonoaudiólogo especialista encontrará seu maior campo de atuação.  

III 
O papel do fonoaudiólogo, no NASF, é servir como referência para a Atenção Básica, 
se responsabilizando pelo encaminhamento para outros níveis de complexidade.  

IV 
No NASF, a atuação do fonoaudiólogo deverá ocorrer de forma integrada com outros 
profissionais. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) III e IV. 
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55. O fonoaudiólogo que pretende atuar na Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) , 

além de seguir a legislação vigente, deve compreender a saúde em sua concepção ampliada. 

Assim, espera-se que o fonoaudiólogo 

A) assessore as equipes de Saúde da Família, prestando consultoria quando solicitado, 
especialmente para elaboração de projetos de acolhimento , além de realizar atendimentos 
domiciliares quando lhe são encaminhados pacientes.  

B) atue pautado pela ideologia assistencialista, buscando sanar a demanda reprimida d e 
todas as faixas etárias com necessidade de atendimento fonoaudiológico nas diversas 
áreas. 

C) priorize ações com foco coletivo que permitam a integração da comunidade bem como 
organize suas práticas baseados nas necessidades de saúde da população e de seu 
território definido. 

D) centre sua atuação no cuidar de indivíduos adoentados e em situação de vulnerabilidade 
social, além de desenvolver ações relacionadas com educação em saúde dos indivíduos 
que chegam às unidades de saúde. 

 
 
 
 


