
 

FONOAUDIÓLOGO 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia com atenção o texto a seguir e responda às questões. 
"Está na hora de outra miss negra"  

Em 1984, Deise Nunes era uma das concorrentes 
do concurso rainha das Piscinas, realizado em Porto Alegre 
e, na época, uma das mais importantes vitrines do país 
para garotas que ambicionavam alcançar o cobiçado título 
de Miss Brasil. Deise venceu a competição naquele ano. 
Mas a coroação não foi tranquila. Os familiares das outras 
candidatas reclamaram, e foram necessárias três votações 
para confirmar a vitória. O motivo: parte dos envolvidos se 
recusava a aceitar que um dos concursos mais 
representativos do Rio Grande do Sul, conhecido por suas 
beldades loiras, graças à imigração europeia, sobretudo 
alemã, elegesse uma negra. 

"No dia, percebi alguns comentários maldosos, 
mas só fui saber dos detalhes depois. Foi uma passagem 
lamentável", conta Deise, que dois anos depois foi coroada 
a primeira - e, até hoje, única - miss Brasil negra. Ficou 
entre as finalistas do Miss Universo. Terminou em sexto 
lugar. "As outras concorrentes estranhavam. Geralmente, 
as negras do concurso vinham só da África. Hoje isso já 
mudou um pouco", comenta. 

Apesar do contato inicial com o preconceito, que 
quase a fez desistir da carreira de modelo, Deise decidiu 
continuar. Os conselhos de sua mãe foram decisivos. "Ela 
me mostrou que o racismo existia, mas que eu não 
poderia aceitá-lo calada", diz. "Muitos negros se 
resignaram, aceitaram a vitimização. Eu não me conformo 
com isso. É tudo difícil, mas é preciso insistir e insistir mais, 
até o fim." Deise, que atualmente vive com o marido e os 
dois filhos em Porto Alegre, fez trabalhos como modelo, 
apresentou programas de TV e, até hoje, é convidada a 
participar de júris e a dar palestras a novas misses.  E vê 
sinais de mudança. "Os negros deixaram de ganhar só os 
papéis de pobres e de marginais nas novelas e nos filmes. 
O novo presidente dos EUA é negro. Algo está mudando 
de fato." Passados 22 anos de sua coroação máxima, Deise 
afirma que "já está na hora de aparecer outra miss Brasil 
negra. Espero que ela possa chegar mais longe do que eu." 
(VIVIAN WHITEMAN)  (Folha de São Paulo, Caderno 
Ilustrada, 22/11/08, p. 2) 
 
01) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com o 
texto: 
a) No trecho “Mas a coroação não foi tranquila” é 
demonstrada a opinião de Deise Nunes sobre o fato 
ocorrido. 
b) A condição do negro se modificou nesses 24 anos e isso 
se nota pelos papéis que os atores negros desempenham 
hoje nas novelas e nos filmes 
c) O texto se posiciona radicalmente sobre o lamentável 
preconceito sofrido pela modelo na época. 
d) O Rio Grande do Sul é um estado preconceituoso em 
função da imigração europeia. 
 

02) Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 
terceiro parágrafo: 
a) A locução “apesar do” (apesar de + o), que inicia o 
terceiro parágrafo, exprime uma condição e não uma 
concessão. 
b) No primeiro período, o pronome relativo “que” 
refere-se ao termo “preconceito”. 
c) O pronome pessoal de “aceitá-lo” refere-se ao 
termo “racismo”. 
d) O pronome “isso” retoma o que foi dito 
anteriormente sobre racismo e sobre a vitimização 
que muitos negros aceitam. 
 
03) Nos seguintes excertos “garotas que 
ambicionavam alcançar o cobiçado título de Miss 
Brasil.” e “conta Deise, que dois anos depois foi 
coroada a primeira - e, até hoje, única - miss Brasil 
negra.” têm-se, respectivamente: 
a) Uma oração subordinada objetiva direta e uma 
oração subordinada adjetiva restritiva. 
b) Uma oração subordinada adjetiva restritiva e uma 
oração subordinada objetiva direta. 
c) Uma oração subordinada adjetiva restritiva e uma 
oração subordinada adjetiva explicativa. 
d) Uma oração subordinada adjetiva explicativa e 
uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
04) Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Na oração “Deise venceu a competição naquele 
ano.”, o predicado é composto por um objeto direto e 
um adjunto adverbial de tempo. 
b) “Os conselhos de sua mãe foram decisivos” traz um 
predicado nominal. 
c) “Algo está mudando de fato” é oração sem sujeito. 
d) "Ela me mostrou que o racismo existia” apresenta 
uma oração subordinada objetiva direta. 
 
05) Com relação à regência dos verbos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Em “ venceu a competição” , o verbo é transitivo 
direto. 
b) Em “se recusava a aceitar”, o verbo é transitivo 
indireto. 
c) Em “não me conformo com isso”, o verbo é 
transitivo direto. 
d) Em “não me conformo com isso”, o verbo é 
transitivo indireto. 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

06) Uma pessoa, desejando fazer uma pintura em 
um muro vertical, apoia uma escada reta nesse muro 
em um ponto localizado a 2 metros do solo. Sendo o 
terreno horizontal e o ângulo formado entre a 
escada e o plano do solo 30o, pode-se afirmar que o 
comprimento 
da escada é: 
a) 4 metros; 
b) 2 metros; 
c) 1 metro; 



 

d) 8 metros; 
 
07) Considere a circunferência contendo 8 pontos 
equidistantes. O número de triângulos que podemos 
obter a partir dos 8 pontos distintos distribuídos, é: 
a) 56 
b) 14 
c) 28 
d) 24 
 
08) Uma torta de tomate em formato circular com 20 cm 
de diâmetro e 4 cm de espessura é fatiada em 10 pedaços 
iguais. Sabe-se que o valor calórico dessa torta é de 5 kcal 
por centímetro cúbico. Então se pode estimar que o valor 
calórico de cada uma dessas fatias, em quilocalorias, é 
igual a: 
a) 280 
b) 360 
c) 200 
d) 380 
 
09) Um quadrado é cortado em 49 quadrados menores. 
Todos esses quadrados têm as medidas de seus lados, em 
centímetros, expressas por números inteiros positivos. 
Há exatamente 48 quadrados com área igual a 1 cm2. O 
número de resultados possíveis para expressar, em cm2, 
a medida da área do quadrado original é exatamente 
igual a: 
a) 2  
b) 3 
c) 1  
d) 5 
 
10) O mês de fevereiro de um ano bissexto só terá cinco 
sábados se começar em um (a): 
a) Quarta-feira. 
b) Sábado 
c) Domingo.  
d) Quinta-feira. 
_______________________________________ 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11) O que representa a sigla CONAMA: 
a) Código Nacional do Meio Ambiente. 
b) Conselho Nacional de Assistência  do Meio Ambiente. 
c) Conselho Nacional do Meio Ambiente 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
12) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um 
programa que tem como finalidade prestar o socorro à 
população em casos de emergência:  
a) Samu/192. 
b) Samu/156. 
c) Samu/190. 
d) Samu/162. 
 
Com base na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 que 
institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, responda as questões 13 a 14: 

13) O prazo mínimo até o recebimento das 
propostas ou da realização do evento de compra em 
um processo licitatório será:  
a) Trinta dias para concurso, quando o contrato a 
ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo melhor 
técnica ou técnica e preço. 
b) Trinta dias para tomada de preços, quando a 
licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e 
preço. 
c) Trinta dias para tomada de preços, nos casos não 
especificados na alínea b do inciso anterior, ou leilão. 
d) Trinta dias para concorrência, quando o contrato 
a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo melhor 
técnica ou técnica e preço. 
 
14) São modalidades de licitação:  
I – Concorrência. 
II - Tomada de preços.  
III – Convite. 
IV – Concurso.  
V - Leilão.  
a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
c) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
 
15) Das alternativas abaixo, assinale a alternativa 
que não caracteriza dispensa de licitação: 
a) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, desde 
que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão 
ou entidade. 
b) Para outros serviços e compras de valor até 10% 
(dez por cento) do limite previsto para a modalidade 
convite –  R$ 15.000,00. 
c) Nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem. 
d) Quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas. 
_______________________________________ 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16) Sobre a atuação fonoaudiológica nas disfagias 
neurogênicas, é correto afirmar que: 
a) O refluxo gastresofágico, quando presente, é um 
complicador no tratamento fonoaudiológico. 
b) Se o paciente estiver internado, em home care ou 
com dieta enteral ou parenteral, o fonoaudiólogo 
deve aguardar a evolução do quadro para iniciar a sua 
intervenção. 
c) A saturação de oxigênio do paciente não é um 
fator relevante para a intervenção fonoaudiológica. 



 

d) Pacientes que permanecem muito tempo deitados 
devem ser colocados em uma posição que favoreça a 
hiperextensão cervical. 
 
17) Quanto aos Desvios Fonológicos e Desvios Fonéticos, 
assinale a alternativa correta: 
a) Nos desvios fonológicos, os erros de articulação 
ocorrem em função de uma desorganização em algum 
nível periférico do processo articulatório. 
b) Os erros de distorção dos sons da fala, como por 
exemplo, a produção interdental anterior e/ou palatal 
para os fonemas /t, d, n, l, s, z/ são muito comuns em 
casos de desvios fonológicos. 
c) Nos desvios fonológicos, a dificuldade de produção de 
sons está na representação mental da regra fonológica. 
d) No desvio fonético, a etiologia pode estar relacionada 
aos aspectos cognitivo-lingüísticos e psicossociais. 
 
18)  Assinale a alternativa que corresponde a 
características da Seqüência de Moebius: 
a) Micrognatismo, glossoptose e fissura palatina. 
b) Paralisia facial uni ou bilateral e estrabismo 
convergente. 
c) Hipoplasia malar, maxilar superior ou mandibular. 
d) Anomalias anatômicas e funcionais da língua e entalhe 
no lábio superior. 
 
19) A avaliação audiológica em crianças a partir de 6 
meses é geralmente realizada através do 
condicionamento e da observação comportamental. 
Considerando-se que essa avaliação seja feita em um 
ambiente de campo livre, é correto afirmar que: 
a) A criança deve ser colocada em uma cadeira ou no 
colo da mãe, a qual tem que estar entre dois alto-falantes, 
posicionados em um ângulo de 45º em relação à cabeça da 
criança. 
b) Um sinal acústico controlado deverá ser apresentado 
em um nível bem acima do limiar (75-90 dBNA), e as 
respostas comportamentais observadas. 
c) O sinal acústico deverá ser diminuído em etapas de 
25dB para cada resposta positiva observada na criança. 
d) Deverão ser utilizados, na avaliação, diversos tipos de 
brinquedos sonoros, uma vez que esses possuem energia 
sonora em várias freqüências, o que facilita determinar a 
perda auditiva em função da freqüência. 
 
20) Entre as disfonias, estão incluídas as alterações 
vocais acompanhadas por nódulos vocais. Considerando 
esse tipo de lesão, assinale a alternativa correta: 
a) Os nódulos são lesões de massa, benignas, geralmente 
unilaterais, de característica esbranquiçada ou levemente 
avermelhada, que se desenvolvem na região anterior das 
pregas vocais. 
b) Os nódulos localizam-se na camada superficial da 
lâmina própria, e são constituídos, basicamente, de tecido 
edematoso e/ou fibras colágenas. 
c) A formação dos nódulos vocais ocorre, 
principalmente, por reação natural do tecido ao trauma 
fonatório, associado ao consumo de tabaco por longo 
período de tempo. 

d) Na presença do nódulo vocal, o principal sinal 
perceptivo-auditivo é a voz rouco-áspera, com 
ressonância alta. 
 
21) O Código de Ética da Fonoaudiologia dispõe em 
um de seus artigos, das Responsabilidades do 
Profissional para com o paciente. A este respeito é 
correto afirmar que o fonoaudiólogo deve: 
a) Permitir o acesso do paciente ao prontuário, 
dando lhe as explicações necessárias à compreensão 
do mesmo. 
b) Minimizar o quadro diagnóstico ou prognóstico, 
diminuindo, assim, o impacto dos mesmos em relação 
aos aspectos psíquicos e afetivos do cliente. 
c) Utilizar técnicas específicas no tratamento 
fonoaudiólogo que tenham ou não eficácia 
comprovada. 
d) Fornecer diretamente ao cliente os resultados 
dos procedimentos realizados, exceto quando o 
serviço for contratado por terceiros. 
 
22)  Quanto ao comportamento da musculatura 
extrínseca e intrínseca da laringe, assinale a 
alternativa correta: 
a) Os músculos extrínsecos da laringe são 
primordialmente responsáveis pela produção do som. 
b) Os músculos intrínsecos da laringe são 
primariamente responsáveis pela sustentação da 
laringe e por seu posicionamento. 
c) Os músculos extrínsecos da laringe são os 
esternotireóideos, tiro-hióideos e tiroaritenóideo 
superior. 
d) Existe apenas um músculo abdutor na laringe, o 
cricoaritenóideo posterior, um músculo largo em 
forma de leque. 
 
23) Paciente, 69 anos, encaminhado pelo setor de 
Neurologia de um hospital para terapia 
fonoaudiológica. Na avaliação realizada, foram 
observadas alterações cognitivas e comportamentais 
importantes, ficando evidente sintomas de 
transtorno de memória recente e desorientação 
temporal. Além disso, foi verificado anomia, 
manifestada através do uso de termos indefinidos e 
circunlóquios, no discurso, bem como 
desorganização de idéias. O quadro é sugestivo de: 
a) Doença de Parkinson. 
b) Doença de Huntington. 
c) Seqüência de Pierre Robin. 
d) Doença de Alzheimer. 
 
24) Quanto aos aspectos morfológicos, posturais e 
funcionais em uma avaliação miofuncional orofacial, 
marque V para verdadeiro ou F para falso: 
(    ) A presença de úvula bífida ou sulcada no palato 
mole, associada a um padrão vocal hipernasal pode 
ser indicativo de uma fissura submucosa, 
necessitando de exames otorrinolaringológicos mais 
específicos. 



 

(    ) A avaliação da deglutição não deve limitar-se a 
observar se existe ou não projeção de língua entre os 
dentes ou contra os mesmos. 
(    ) Em um processo de avaliação da respiração, o 
espelho de Glatzel é utilizado abaixo das narinas do 
paciente, apenas para visualizar se há ou não passagem 
de ar pelo nariz. 
A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
a) V, F, V. 
b) V, V, F. 
c) F, V, V. 
d) V, F, F. 
 
25)  A gagueira, abordada historicamente por diferentes 
teóricos, tem como suas três principais correntes: 
a) Tônica, clônica e mista. 
b) Cognitiva, afetiva e neuromotora. 
c) Fonatória, psicomotora e psíquica. 
d) Articulatória, emocional e lingüística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




