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FONOAUDIÓLOGO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade     b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública 

d) À iniciativa privada 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 
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a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário 

b) Estimular a organização da comunidade 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Sobre as laringectomias quase-totais é CORRETO afirmar: 

a) O termo laringectomia quase-total refere-se a uma ressecção quase total da 

laringe. Preserva-se apenas uma faixa estreita que conecta a via aérea e a faringe 

através da aritenóide não-comprometida. 

b) Essa operação é uma alternativa para a laringectomia total quando uma grande 

porção da laringe está livre do tumor. 

c) Esse procedimento está indicado para tumores laríngeos incluindo somente lesões 

glóticas com fixação de prega vocal. 

d) A laringectomia quase-total é contra indicada quando o tumor envolve a região 

interaritenóidea ou quando não há fixação de ambas as pregas vocais. 

 

32. Após a laringectomia total, a primeira tentativa de reabilitação oral deve ser através 

da voz esofágica, o que significa que a fonte sonora básica para a produção da voz será 

deslocada para o esôfago que desenvolverá essa função através de um treinamento 

específico. Há vários métodos para a produção da voz esofágica os quais diferem entre 

si quanto ao modo de introdução de ar na cavidade do esôfago. O método que consiste 

em introduzir o ar através do auxílio dos movimentos da deglutição é chamado de: 

 

a) Método de aspiração inalação ou sucção. 

b) Método de injeção de ar ou método holandês. 

c) Método de deglutição de ar. 

d) Nenhuma das respostas. 

 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

9 
 

33. São características acústicas da fala Alaríngea: 

 

a) Clareza articulatória e intensidade vocal. 

b) Frequência vocal e variação de amplitude. 

c) Variação de freqüência (jitter) e velocidade de fala. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

34. A atuação do fonoaudiólogo nos casos de câncer de cabeça e pescoço, até pouco 

tempo, era a reabilitação vocal do laringectomizado total. Atualmente esse quadro vem 

mudando, ainda que lentamente. Sobre a atuação do fonoaudiólogo, marque v para 

verdadeiro e F para falso. 

 

(    ) O fonoaudiólogo, juntamente com os outros membros da equipe, deve decidir qual 

a melhor conduta a ser tomada, pensando na reabilitação e no prognóstico dos pacientes. 

(   ) A atuação fonoaudiológica deve ter um contexto mais amplo, não apenas de 

reabilitar os comprometimentos estéticos e funcionais, mas também de ajudar e de 

incentivar os pacientes a se reintegrarem socialmente, reassumirem as atividades que 

exercitam antes, quando possível, e aceitarem as limitações decorrentes da intervenção 

cirúrgica. 

(   ) O fonoaudiólogo deve informar e conscientizar os familiares sobre a evolução, 

tratamento e prognóstico, para que possam apoiar e estimular os pacientes na sua 

recuperação. 

(   ) Não é papel do fonoaudiólogo reabilitar os comprometimentos estéticos, mas  

somente os funcionais. 

(     )  Todas as alternativas estão corretas 

 

a) VVFVV          b) VVVFF           c) FFVVV            d) VFVFV  

 

35. Em pacientes traqueostomizados, as contra-indicações para uso da válvula de Passy-

Muir são: 

a) desobstrução das vias aéreas.     

b) Função oral motora inadequada. 

c) Capacidade de tolerar o Cuff desinsuflado. 

d) Estabilidade pulmonar. 

 

36. Fazem parte da atuação do fonoaudiólogo no atendimento à beira do leito. 

a) Ler prontuário do paciente, Providenciar alimentos (líquidos, pastoso, sólido, 

engrossante e corante. 

b) Proceder à assepsia das mãos antes e após a realização do atendimento, por meio da 

lavagem com sabão próprio e /ou uso de álcool.(retirar o outros ponto final) 

c) Providenciar utensílios ( colheres de material e tamanhos diferentes, canudos finos, 

grossos, curtos ou compridos). 

d) Todas as alternativas estão corretas 

 

37. Coloque V (verdadeiro) para os casos cujas patologias podem ser tratadas em leito 

hospitalar e F (Falso) para as patologias que são exclusivas para ambulatório. 

 

(  ) Paciente do sexo feminino, 70 anos, hospitalizado por infecção respiratória, 

diagnostico de Alzheimer há 2anos, com disfagia moderada. 

(    ) Mulher, 45 anos,  admitida por pneumonia, fumante, apresenta voz rouca. 
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(   ) Criança, 7 anos, ingeriu acidentalmente produto químico, portador de distúrbio de 

linguagem. 

(    ) Homem, 51 anos, hospitalizado por acidente vascular cerebral há 12 dias, apresenta 

dificuldade de se comunicar.  

 

a) VVVF       b)VVFF     c) VFVF        d) VFFV     

 

38. A audição é uma condição imprescindível para o bom desenvolvimento da 

linguagem, cognitivo, emocional e social da criança. É pela experiência auditiva que o 

feto entra em contato com o mundo já a partir da 20ª semana de vida intra-uterina. 

Baseada nesta afirmação, a idade ideal para a intervenção multidisciplinar precoce em 

casos de surdez é: 

a) 6 meses      b) 2 anos  c) 4 anos     d) A partir da alfabetização 

 

39.  Para que se tenha um bom resultado em uma avaliação audiológica de uma criança, 

é necessário que se escolha o teste adequado para (a- retirar o artigo) cada idade. 

Relacione a faixa etária com os testes ideais. 

 

I- 0-4 meses  II- 5-24 meses   III- 25-36 meses 

 

(     )  Audiometria com reforço visual (VRA), timpanometria, emissões otoacústicas por 

produto de distorção (EOAPD)  e potenciais auditivos evocados de curta latência 

(BERA). 

(       )  Audiometria lúdica, audiometria condicionada, EOAPD e BERA 

(       ) Avaliação instrumental, comportamental, timpanometria, BERA e EOAPD. 

 

a) III, II, I   b) I, II, III  c)  II, III, I    d) I, III, II 

 

40. Depois de detectada a perda auditiva de uma criança, cabe ao fonoaudiólogo 

escolher o aparelho de amplificação sonora individual – AASI - que melhor atenda às 

necessidades subjetivas e objetivas do futuro usuário. Sobre o AASI marque V para 

verdadeiro e F para falso. 

 

(     ) O objetivo de toda amplificação é que a fala seja audível, confortável e clara; 

(    ) O sucesso da amplificação depende de: Audição residual, qualidade e a frequência 

da terapia fonoaudiológica. 

(   ) O sucesso da amplificação depende de: Apoio dos pais e de outros adultos ao 

programa de habilitação ou reabilitação das próteses. 

(    ) Depois de colocada a prótese auditiva, a mesma não deve ser retirada por nenhum 

motivo. 

(    ) Em todos os casos sempre é necessário o usar amplificação binaural. 

 

a) VVFFV  b) VFVFV c) VVFFF  d) VVVFF 

 

41. São fatores que podem contribuir para um desenvolvimento da linguagem oral, 

muito aquém do esperado para a idade da criança, que possui perda auditiva. 

 

1. Diagnostico tardio 

2. Adaptação inadequada do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) 

3. Problemas de manutenção do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) 
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4. Falta de trabalho terapêutico adequado 

5. Envolvimento ineficiente e/ ou  insuficiente dos pais. 

 

Estão CORRETAS: 

a) 1,2 e 3  b)3,4 e 5           c) 2, 3,4 e 5  d)1, 2, 3,4 e 5. 

 

42. Paciente apresenta perda auditiva sensorioneural simétrica bilateral, curva 

descendente, queda primeiramente em 4khz, posteriormente em 3 e 6 KHz, audiometria 

vocal compatível com a perda auditiva, curva tipo An e reflexo estapediano presente. 

Queixa-se de perda auditiva e zumbido no ouvido, trabalha a muitos como DJ em 

boates. Que tipo de patologia pode estar acometendo o paciente? 

 

a) Otite externa aguda difusa.    b)Otomicose 

c) PAIR ( perda auditiva induzida por ruído)  d) Otite média aguda alérgica 

 

43.  Paciente 62 anos. Apresenta redução da acuidade, velocidade e amplitude dos 

movimentos musculares, redução da força e tônus dos músculos afetados, prejuízo na 

respiração, articulação, fonação, ressonância e prosódia, imprecisão na articulação das 

consoantes e, como principal característica encontrada em sua avaliação observa-se: 

monoaltura, monointensidade, qualidade ruidosa e velocidade lenta. Trata-se de um 

caso de: 

 

a) Disartria  b) Disfônia  c)Afasia  d)Apraxia 

 

44.  Paciente 54 anos apresenta lesões extensas dos centros audioverbal, sinais 

neurológicos associados: hemiplegia, perda sensorial, distúrbio de atenção, prejuízo 

severo das habilidades expressivas e receptivas (oral e escrita), menor prejuízo da 

compreensão, expressão verbal limitada a automatismos e estereotipias, grave 

comprometimento da repetição nomeação, leitura e escrita. Refere a uma síndrome 

afásica: 

 

a) De Wernicke b) De Condução  c) De Broca  d) Global 

 

45. Marque a opção que melhor corresponde à história clínica a seguir: 

 

“Criança, 4 anos de idade ao pedir a sua mãe para ver televisão exclamou: / telizãw /” . 

De acordo a avaliação fonoaudiológica desta criança, que tipo de processo de estrutura 

silábica pôde ser detectado? 

a)Redução de encontro consonantal   b)Apagamento de sílaba átona 

c)Apagamento de fricativa final   d)Apagamento de liquida final 

 

46. O manejo das disfagias orofaríngeas consiste, atualmente, numa prática 

especializada do fonoaudiólogo, que pode atuar em ambiente clínico e domiciliar, mas 

cuja atuação principal está no âmbito hospitalar. Esta prática exige alguns 

conhecimentos e técnicas específicas determinadas pelas próprias características desse 

sintoma. A manobra facilitadora que solicita ao paciente no momento da deglutição 

segurar a laringe na posição mais alta por alguns segundos é chamada de: 

 

a) Técnica de valsava  c) manobra de Mendelsohn   

b) Deglutição seca  d) Supraglótica 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

12 
 

 

47. Do Ponto de vista da atuação fonoaudiológica em berçário neonatal, qualquer 

condição que possa comprometer a saúde da comunicação, audição a deglutição, a 

função da alimentação e o desenvolvimento neuropsicomotor, demanda avaliação 

minuciosa e, se necessário, atuação direta com o recém-nascida ou lactente e a 

orientação da equipe e da família. NÃO Enquadra-se neste grupo: 

a)  RN pré-termo (abaixo de 37/ 38 semanas) 

b) RN pós-termo com idade gestacional acima de 42 semanas 

c)  RN de baixo peso, com peso de nascimento < de 2500 gramas. 

d) RN A termo com peso > 2500 gramas. 

 

48.Alimentar-se é uma questão vital na experiência de vida do recém-nascido e, 

continua a ser uma questão vital durante toda a infância. A prontidão do recém-nascido 

para a alimentação e a competência na sucção reflete sua condição de saúde geral e 

neurológica. De acordo com a afirmação é INCORRETO afirmar: 

 

a) A sucção é importante função que cumpre o papel de regulação, acalmamento e 

alimentação. 

b) Poucos dias depois do nascimento o neonato estabiliza um eficiente mecanismo de 

sucção e deglutição capaz de garantir sua nutrição, hidratação e prazer. 

c) O padrão de sucção do recém-nascido a termo normal, saudável é um 

desempenho neurológico maduro, que no período pós-natal imediato é quase que 

inteiramente voluntário. 

d) A ação de sugar é uma coordenação da língua, do hióide e dos músculos da 

mandíbula e do lado inferior. 

 

49. O estabelecimento imediato do contato ocular e físico entre mãe e filho deve ser 

mantido, e o acesso de uma mãe ao seu filho não deve ser limitado. Portanto, o 

alojamento conjunto deve substituir a prática de manter mãe e filho em quarto 

separados. O alojamento conjunto tem várias vantagens, EXCETO: 

 

a) facilita a ligação afetiva entre eles, permite o aleitamento sob demanda.  

b) O risco de infecções neonatais - uma grande preocupação – é, na realidade, 

maior no quarto da mãe, do que no ambiente fechado de um berçário. 

c) O alojamento conjunto também elimina a necessidade de funcionários transportarem 

as crianças para os quartos das mães, ocasionalmente por longas distâncias no hospital 

ou no ambulatório, aumentando, assim, a sua disponibilidade para outras tarefas. 

d) O princípio operacional é o de permitir à mãe acesso livre e fácil ao seu filho, através 

de uma estreita proximidade se a criança partilha o mesmo leito, ou se fica em outro 

leito no mesmo quarto. 

 

50. Atualmente o fato de muitas crianças receberem alta hospitalar já tomando 

mamadeiras, contribui consideravelmente para a queda na prevalência do aleitamento 

materno. A mamadeira age reduzindo frequência e força da sucção do recém-nascido e 

termina sendo um estímulo à permanência deste modo artificial de alimentação 

começado no estabelecimento de saúde. É papel de o fonoaudiólogo informar que: 

 

1. A alternância entre um estímulo artificial (bico de borracha) e um estímulo natural (o 

seio) só confunde a resposta oral do recém-nascido. 
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2. Como sugar um bico de borracha exige menos trabalho, os músculos da face 

enfraquecem e a criança perde o desejo pelo seio. 

3. Devido à má sucção, bicos artificiais e chupetas deveriam ser dados às crianças 

alimentadas no seio. 

4. Nos raros casos em que a alimentação complementar for necessária, esta pode ser 

oferecida por colher, conta-gotas ou copo. 

 

Estão CORRETAS: 

a) 1,2,3 e 4   b) 1,2 e 4  c)1 e 3   d)2 e 4 

 

 




