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QUESTÃO 38 
 
Como o foco é a atenção integral da saúde, o plano deve contemplar ações da 
promoção da saúde ,prevenção e recuperação dos agravos, serão considerados: 
 
1) Diagnóstico do que existe no município para indicar ações de atenção integral a 
saúde pertinentes (dados epidemiológicos, vigilância em saúde e contexto sócio-
cultural). 
 
2) Organizar plano de trabalho considerando ações intersetoriais (promoção de 
saúde, prevenção e recuperação dos agravos). 
 
3) Proposta de um Programa de Conservação Auditiva do Trabalhador, 
envolvendo médico, fonoaudiólogo e enfermeiro, e outros profissionais. Palestras 
e orientação de EPI, etc. 
 
4)  Ações educativas e de assessoria às unidades básicas de saúde, tais como: 
- grupos ou palestras ou orientação de gestantes/diabéticos/hipertensos 
- grupos ou palestras ou orientação de pais, 
- grupos ou palestras de trabalhadores 
- grupos ou palestras de idosos 
- Ações com a lista de espera 
- oficinas de linguagem, voz, motricidade oral e audição 
- grupos terapeuticos 
- atendimento domiciliar em equipes do PSF 
 
5) Ações no ambiente hospitalar tais como: 
- ações ambulatoriais nas diferentes faixas etárias e patologias. 
- alojamento conjunto e orientação de aleitamento materno,MO, linguagem, voz e 
audição. 
 
6) Ações em escola ou creche, tais como: 
- grupos ou palestras ou oficinas 
- orientação a professores sobre linguagem, voz, motricidade oral e audição. 
- grupos ou oficinas para as crianças sobre linguagem, voz, motricidade oral e 
audição. 
- grupos ou palestras pais sobre linguagem, voz, motricidade oral e audição. 
- grupos ou palestras ou orientação a funcionários sobre linguagem, voz, 
motricidade oral e audição. 



- triagem fonoaudiológica de linguagem, voz, motricidade oral e audição. 
- assessoria fonoaudiológica a escolas nos aspectos de linguagem, voz, 
motricidade oral e audição. 
 
 
 
QUESTÃO 39 
 
A) Espera-se que o aluno questione a conduta de Maria por buscar se inserir no 
mercado de trabalho de forma antiética e contra a legislação em vigor justificando 
que: 
- No Brasil, a Constituição Federal determina que o ingresso no serviço público 
deva ocorrer mediante a realização de concurso público ou procedimentos 
previstos pela legislação. 
- O estágio somente é permitido a alunos regulamente matriculados em curso na 
área relacionada e tem regulamentação em Lei Federal (6.494 de 07 de dezembro 
de 1977). 
 
B) De acordo com o Manual de Biossegurança do CFFa (2006), podem ser 
consideradas medidas de Precaução Padrão em 
Fonoaudiologia: 
- imunização, higienização de mãos, uso de equipamentos de proteção individual 
(avental/ jaleco, gorro, máscara, óculos de proteção, luvas), manejo adequado de 
resíduos, processo de desinfecção e esterilização de artigos e ambientes. 
Manual de Biossegurança em Fonoaudiologia – disponível em 
www.fonoaudiologia.org.br
 
 
QUESTÃO 40 
 
A) Itens necessários para a avaliação fonoaudiológica (com justificativa): 
a) Avaliação de motricidade oral: sensibilidade, tonicidade, mobilidade e postura 
dos órgãos fonoarticulatórios (OFA), das funções de sucção, mastigação e 
deglutição, presenca ou ausência de reflexos orais; 
b) Avaliação linguagem: contato ocular, sorriso, choro para expressar-se, atenção 
a mãe, gestos, (pedir o colo da mãe, etc), vocalização, etc 
c) Avaliação audiológica comportamental: atenção e localização da fonte sonora, 
responde ao nome, etc. 
 
B) Encaminhamentos e exames complementares (com justificativa): 
a) Encaminhamentos para avaliação neurológica e otorrinolaringológica; 
b) Encaminhamentos para exames audiológicos (emissões otoacústicas - EOAs e 
PEATE); 
c) Avaliação fisioterápica; 
d) Orientação familiar quanto aos aspectos de audição, linguagem e alimentação; 
e) Intervenção terapêutica - estimulação precoce de audição, linguagem e MO e 
funções estomatognáticas. 

http://www.fonoaudiologia.org.br/
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