ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Batalha
Teste Seletivo Simplificado – Resposta de recursos – GABARITO

QUESTÃO 13 – NUTRICIONISTA – Indeferida – Manter gabarito D - A alternativa correta da
questão em discussão é realmente a letra "D" - MODERADA DE SÓDIO, pois o paciente aqui retratado não está
revelando que tem um grau de edema muito severo, e também não está explicito que tem funções renais
prejudicada, deixando bem claro a entender que ele apresenta edema ou propensão em ter edema, isso nos mostra
que temos que dar a ele uma restrição de profilaxia, e não um tratamento severo, nos deixando bem evidente que a
alternativa correta é restrição moderada de sódio, pois ainda está num grau de doença leve.

Questão 23 – FONOAUDIÓLOGO – Indeferida – Manter gabarito D
Segundo BAPTISTA (2003) a atuação fonoaudiológica com o recém-nascido no berçário e/ou alojamento
conjunto é: alertar e sensibilizar os pais e profissionais da área quanto à importância do aleitamento natural, aos
aspectos ligados ao aleitamento artificial, aos hábitos orais e quanto ao desenvolvimento da audição e da
linguagem; favorecer a interação entre pais e recém-nascido (contato mãe/bebê); e realizar triagem auditiva.
PARRADO-MORAN (2003) e AZEVEDO (2004) referem que a detecção o mais cedo possível da deficiência
auditiva é considerada o fator decisivo para alcançar melhores resultados no desenvolvimento da linguagem oral,
portanto, foram criados os programas de Triagem Auditiva Neonatal, isto é, triagem auditiva em recém-nacidos, nas
maternidades com o objetivo de garantir o acesso da maioria das crianças à intervenção precoce. Quando o recémnascido passa na triagem auditiva, o Fonoaudiólogo realiza orientações, aos pais, a respeito do desenvolvimento
normal da linguagem.
Concluí-se que a alternativa correta é a letra d, pois a Fonoaudiologia diante dos recém-nascidos atua na
alimentação, no contato mãe/bebe, como também, no desenvolvimento da audição e da linguagem. As alternativas
a, b, c e e estão erradas pois não referem a importância da intervenção fonoaudiológica nas áreas da Audição e da
Linguagem, com a Triagem Auditiva Neonatal e com as orientações ao desenvolvimento normal da linguagem.
AZEVEDO, M.F. Triagem Auditiva Neonatal. In: FERREIRA, L. P.; BEFI-LOPES, D. M.; LIMONGI, S. C. O. Tratado de
Fonoaudiologia. São Paulo: Roca, 2004.
BAPTISTA, M. G. G. Atuação Fonoaudiológica com Puérperas na Maternidade. In: OLIVEIRA, S. T. Fonoaudiologia
Hospitalar. São Paulo: Roca, 2003.
PARRADO-MORAN, M. E. S. Triagem Auditiva em Berçários. In: OLIVEIRA, S. T. Fonoaudiologia Hospitalar. São Paulo:
Roca, 2003.

Questão 29 – FONOAUDIÓLOGO – Deferida – Questão NULA – Todas alternativas
verdadeiras.
Questões (11 e 30) – PSICOPEDAGOGO – Indeferidas – Manter gabarito já publicado
Questão 17 – DENTISTA – Deferida – Alternativa CORRETA – B
Questão 15 – DENTISTA – Indeferida – Manter Gabarito - A mastigação pode ser
definida como uma somatória de ciclos. É considerada a função mais importante do
sistema estomatognático, na qual envolve respiração, sucção e deglutição.
Questão 24 – DENTISTA – Indeferida – Manter Gabarito
Questão 24 – DENTISTA – Deferida – Questão NULA – As alternativas C e D iguais, já
que o gabarito oficial apontava a Letra D como correta optou-se pela anulação.
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Questão 15 – BIOQUIMICO - Deferida – Gabarito alterado Letra – B correta
Questão 17 – BIOQUIMICO - Deferida – Questão NULA
Questão 18 – BIOQUIMICO - Deferida – Questão NULA
Questão 20 – BIOQUIMICO - Indeferida – Gabarito mantido
Questão 23 – BIOQUIMICO - Indeferida – Gabarito mantido
Questão 24 – BIOQUIMICO - Indeferida – Gabarito mantido
Questão 25 – BIOQUIMICO - Deferida – Questão NULA
Questão 26 – BIOQUIMICO - Indeferida – Gabarito mantido
Questão 22 – ENFERMEIRO - Indeferida – Gabarito mantido
Questão 30 – ENFERMEIRO - Indeferida – Gabarito mantido

Teresina (PI), 27 de agosto de 2013

Coordenação de Eventos – G/E
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