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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Não há democracia com burca  

 

1 Assistimos à derrubada da ditadura egípcia e aos 

movimentos revolucionários na Líbia, Iêmen, Bahrein e 

em outros países do Oriente, onde as populações 

clamam por democracia; o restante do mundo assiste ao 

desenrolar dos fatos formulando as mais variadas 

análises. 

 

2 Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete 

conduzir o Egito às eleições. As liberdades democráticas 

são a principal reivindicação do mundo árabe. 

Antes de qualquer análise, porém, é preciso lembrar que 

estamos falando de uma região que concentra maioria 

esmagadora de seguidores do islamismo. Nesse 

contexto, é impossível prever qual a influência dos 

cânones religiosos na reestruturação que está por vir. 

 

3 Embora muitos argumentem que alguns dos países 

em transformação têm tradição de Estado laico, como o 

Egito, as imagens internacionais evidenciam a forte 

presença religiosa entre os sublevados, fazendo crer 

que o potencial de crescimento da Irmandade 

Muçulmana não deve ser subestimado. 

 

4 As maiores vítimas da repressão, as mulheres, 

gritam através da burca que lhes cobre o corpo, o rosto, 

a boca. Amordaçadas, apenas com os olhos 

descobertos, elas querem participar e tentam se fazer 

ouvir. 

 

5 O que é uma mulher no islã? Sobre isso, os 

articulistas brasileiros pouco têm falado. 

 

6 Alguns estudiosos do Oriente Médio, chamados a 

escrever para jornais ou para opinar na TV, 

simplesmente desconsideram o problema das mulheres. 

Não as enxergam. Falam em futuro promissor, em 

democracia, mas esquecem os direitos humanos que a 

antecedem. 

 

7 Acharão normal que, passada a revolução e atingido 

o objetivo de derrubar ditadores, as mulheres voltem 

para casa e se recolham ao cárcere domiciliar? A 

condição de mais da metade da população não faz parte 

da história que certos intelectuais pretendem contar. 

 

8 Nem se diga que as mulheres são felizes exercendo 

o papel que lhes foi reservado pelos conservadores, que 

elas não precisam de mais nada além de obedecer aos 

maridos e ter filhos, que usam o véu espontaneamente e 

que precisam dos homens para se sentir protegidas. 

Enfim, que tudo se justifica pela tradição cultural. 

 

9 Não há dúvida de que essa argumentação 

obscurantista deve ser vigorosamente rejeitada, pois os 

direitos humanos são universais, não importando a 

região do mundo de que se trate. 

 

10 Definitivamente, mulheres não conseguem ser felizes 

na condição análoga à de escrava. 

 

11 A mulher no islã não tem direitos sexuais. Muitas são 

submetidas à mutilação genital. Tampouco tem direitos 

patrimoniais, intelectuais ou mesmo de livre locomoção. 

Não podem dirigir veículo. Não podem mostrar os 

cabelos, não podem usar roupas que realcem as formas 

do corpo e são obrigadas a cobrir-se da cabeça aos pés 

para sair às ruas. 

 

12 A revolução "democrática", seja no Egito, seja na 

Líbia ou em qualquer outro país majoritariamente 

islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher, 

deixando de assegurar a igualdade de direitos. E não 

pode haver democracia com burca. 
 

LUIZA NAGIB ELUF é procuradora de Justiça do 

Ministério Público de São Paulo. Foi secretária nacional 

dos Direitos da Cidadania no governo FHC e subprefeita 

da Lapa na gestão Serra/Kassab. É autora de "A Paixão 

no Banco dos Réus" e de "Matar ou Morrer - O Caso 

Euclides da Cunha", entre outros. 
Extraído de http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2703201108.htm  

 

01) Analise as seguintes assertivas: 

 

I. No 2º parágrafo afirma-se a impossibilidade de 

consolidação das democracias sem a ampliação da 

influência religiosa na constituição de um estado 

laico. 

II. No 6º parágrafo as análises realizadas que relegam a 

mulher não podem ser consideradas como 

representativas da real conjuntura social nos países 

islâmicos.    

III. No 12º parágrafo é defendida a ideia de que a 

condição pra que haja democracia é dar a todos 

direitos e deveres de forma isonômica.   

 

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se 

afirma em: 

(A) I 

(B) II 

(C) I e II 

(D) II e III 

 

02) Considerando-se o contexto, traduz-se 

inadequadamente o sentido de um vocábulo em: 

 

(A)  (...) Não há dúvida de que essa argumentação 

obscurantista (9º parágrafo) = incipiente 

(B)  (...) qualquer outro país majoritariamente islâmico, 

corre o risco de não contemplar a mulher... (12º 

parágrafo) = em sua maioria 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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(C) (...) é impossível prever qual a influência dos 

cânones religiosos... (2º parágrafo) = líderes  

(D) (...) Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar 

promete conduzir o Egito às eleições... 

(2ºparágrafo) = destituído 

 

03) No que se refere à concordância verbal, está 

inteiramente INCORRETA a frase contida na 

opção: 

 

(A) Informar e esclarecer trará esperança ao povo do 

Oriente.    

(B) Cabe ao Estado Democrático garantir direitos à 

sociedade e proteger o cidadão.  

(C) Nos parágrafos do texto “Não há democracia com 

burca” tratam-se de questões extremamente 

polêmicas e globais.  

(D) Louva-se a intolerância com a ascensão de 

ditadores, porque se temem os direitos 

democráticos no Oriente.  

 

04) Em relação à derrubada de ditadores nos países do 

Oriente e o efetivo exercício da liberdade, a autora 

considera que: 

 

(A) Não poderá haver qualquer relação uma vez que os 

interesses financeiros sobrepõe-se aos interesses 

religiosos, o que acabará constituindo uma falsa 

democracia.   

(B) A derrubada, por si só, de ditadores não é capaz de 

garantir a liberdade plena e o exercício de direitos a 

todos nesses países, uma vez que a mulher é 

relegada. 

(C) Para ter efeito positivo, ao tempo em que os 

ditadores sucumbem as liberdades individuais 

deveriam ser asseguradas às classes religiosas e 

só depois ao restante do povo. 

(D) Uma intervenção exterior se faz necessária, de 

forma a tornar possível a consolidação da 

democracia no oriente. 

 

05) No quarto parágrafo, o elemento sublinhado na 

construção: 

 

(A) que lhes cobre o corpo (refere-se às mulheres) 

(B) Amordaçadas, apenas com os (refere-se aos 

extremistas religiosos) 

(C) elas querem participar (refere-se às entidades 

democráticas) 

(D) As maiores vítimas da repressão (refere-se ao 

termo comunidades muçulmanas) 

 

 

 

 

 

 

06) A opção que contém um livre comentário escrito 

com lógica, correção e clareza a respeito do texto 

é:  

 

(A) Do ponto de vista da autora, a verdadeira 

democracia só será realmente consolidada nos 

países do Oriente, ou em qualquer outro, se houver 

a participação efetiva das mulheres como 

detentoras de direitos. 

(B) Não obstante a razoabilidade no comedimento da 

expressão de ideias a autora reveste seu 

pensamento de fundamental principio: não haverá 

democracia sem a participação efetiva das 

mulheres. 

(C) Entende a autora que a democracia está 

intimamente ligada aos aspectos concernentes a 

direitos iguais tanto para homens como mulheres, 

pois a simples disposição de ditadores não garante 

direitos a todos. 

(D) É ponto pacifico na visão da autora de que a 

interdependência entre os pressupostos 

democráticos e os direitos básicos das mulheres 

nas comunidades mulçumanas são fundamentais 

para o processo democrático.  

 

07) Em relação ao 3º parágrafo, a autora utiliza-se do 

termo “sublevados” para indicar:  

 

(A) O apoio que os políticos precisam para conduzir de 

forma pacífica a transição do governo.  

(B) o contraste presente na perspectiva de se criar um 

estado laico governado por extremistas.  

(C) A flagrante contradição entre a ideologia do estado 

e os direitos dos cidadãos. 

(D) Os rebeldes ou rebelados e a relação que a forte 

influência religiosa exerce sobre eles.  

 

08) Preencha corretamente os espaços abaixo e em 

seguida assinale a alternativa correspondente: 

A paz chegou inesperadamente______ subúrbio. 

Daqui_____ poucos anos, nenhum dos moradores se 

lembrará mais das chacinas que_______ tão pouco, 

marcavam a paisagem urbana. 

 

(A) Àquele; a; há. 

(B) Aquele; à; há. 

(C) Àquele; à; a. 

(D) Aquele; a; a. 
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09) Analise o seguinte texto: 
 

“Embora a maioria dos políticos fosse oposicionistas, um 

grande número de senadores votaram a favor, haja visto 

que esse foi um dos projetos que mais interessava aos 

munícipes maranhenses.”    
 

Em relação aos aspectos da concordância verbal 

podemos dizer corretamente que esse texto 

(A) Não apresenta erros. 

(B) Apresenta apenas um erro. 

(C) Apresenta dois erros apenas. 

(D) Apresenta apenas três erros. 
 

10) A relação entre o substantivo coletivo e seu 

conjunto referente está inadequadamente feita na 

alternativa: 
 

(A) Pandilha = malfeitores. 

(B) Réstia = alho. 

(C) Boana = mosquitos. 

(D) Récova = cavaleiros. 

 

 
 

 

11) São fatores causais de disfonia funcional por falta 

de conhecimento vocal, EXCETO. 
 

(A) Falar na inspiração 

(B) Usar intensidade excessivamente elevada 

(C) Adequada coordenação pneumofônica 

(D) Falar competindo com o ruído de fundo 

 

12) Enumere a 1ª coluna de acordo com a 2ª coluna e 

marque a alternativa correta. Associe segundo os 

fatores causais das patologias organofuncionais:  

 

1) Pólipos                  

2) Edema de Reinke                         

3) Leucoplasia                                 

4) Granuloma                              

5) Nódulos                                                 
 

 ) Patologia associada a comportamento vocal 

inadequado e abusivo, comum em crianças e 

mulheres. 

 ) Pequenos traumas causados por aspectos 

fonatórios ou  não. Locais de trabalho ruidosos e 

atividades respiratórias intensas. 

 ) Reação natural do tecido ao trauma fonatório 

associado ao consumo de tabaco por longo tempo. 

 ) Desvios específicos no comportamento vocal, 

queaumentam a pressão e o atrito na região 

posterior da  laringe durante a fonação. (Rge) 

 ) Tem origem multifatorial (álcool, fumo, alteração 

do Comportamento vocal. 

 

(A) 1,2,3,4,5 

(B) 5,2,1,3,4 

(C) 5,1,2,4,3 

(D) 1,5,3,2,4 

13) Marque a alternativa verdadeira. 

 

(A) A laringe divide-se em duas partes: supraglote e 

infraglote 

(B) No homem o ângulo da tireóide é cerca de 120° 

(C) As principais cartilagens acessórias são as tritíceas 

e sesamóides  

(D) A cartilagem par principal é a aritenóidea 

 

14) Marque a alternativa falsa. “O estudo da anatomia e 

fisiologia da laringe...” 

 

(A) Não define o planejamento terapêutico 

(B) Permite compreender o processo de fonação 

normal e patológica. 

(C) Reconhece os limites da atuação fonoaudiológica 

(D) Reconhece o impacto de lesões específicas na 

produção vocal 

 

15) Modificações encontradas nos parâmetros vocais 

do idoso. EXCETO. 

 

(A) Redução do TMF (tempo máximo de fonação)  

(B) Aumento da velocidade de fala 

(C) Instabilidade vocal, incluindo emissão trêmula. 

(D) Redução da capacidade respiratória vital 

 

16) Ações de saúde devem ser combinadas e voltadas 

ao mesmo tempo para: 

 

(A) Promoção e prevenção 

(B) Assistência e funcionamento 

(C) Prevenção e cura 

(D) Recuperação e controle. 

 

17) A sequência das fases da deglutição: 

 

(A) Oral, faríngea, nasofaríngea e palatina. 

(B) Oral, preparatória, faríngea e esofágica. 

(C) Preparatória, oral, faríngea e esofágica. 

(D) Palatina, oral, nasofaríngea e esofágica. 

 

18) Dentre as funções estomatognáticas abaixo, qual 

delas não é inata: 

 

(A) Deglutição. 

(B) Mastigação. 

(C) Respiração. 

(D) Sucção. 
 

19) A aquisição da escrita segundo Emília Ferreiro 

ocorre nas seguintes fases: 
 

(A) Pré-silábica, silábica, silábica-alfabética e 

alfabética. 

(B) Silábica, pictórica, alfabética, pré-silábica. 

(C) Silábica, pré-silábica, alfabética e silábica-

alfabética. 

(D) silábica, alfabética, silábica-alfabética, pictórica. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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20) Dentre a principal característica da afonia funcional, 

qual dessas se enquadra corretamente: 

 

(A) Nova fonte de voz adquirida por reconstrução 

cirúrgica 

(B) Hipernasalidade excessiva 

(C) Incapacidade de produzir voz apesar de dispor de 

um mecanismo laríngeo normal 

(D) Nenhuma mudança estrutural com voz rouca 

 

21) O paciente com compreensão de linguagem normal 

é considerado um afásico motor que apresenta um 

grave problema fonológico, trata-se de um indivíduo 

portador de afasia. 

 

(A) Transcortical motora 

(B) Transcortical sensorial 

(C) De Wernicke 

(D) De Broca 

 

22) O modelo adotado por Goodglass e Kaplan, tem 

como pressuposto a correlação com o local da 

lesão neurológica. Neste modelo, a diferenciação 

dos quadros afásicos é estabelecida principalmente 

pelos seguintes critérios de linguagem. 

 

(A) Apraxias verbais e extensão frasal 

(B) Fluência verbal e repetição 

(C) Nomeação e compreensão não verbal 

(D) Compreensão verbal e prosódia 

 

23)  É uma síndrome de alteração da fluência de fala, 

congênita e frequentemente associada à gagueira. 

Foi definida como “uma alteração de fala 

caracterizada por um paciente com pouca 

percepção de seu problema, alterações da 

percepção, articulação e formulação dos processos 

preparatórios da fala, baseado em pré-disposição 

hereditária. A característica do enunciado acima, 

caracteriza qual das seguintes alternativas:  

 

(A) Taquilalia 

(B) Taquiartria 

(C) Taquifemia 

(D) Taquifonia 

 

24) Dentre as alternativas abaixo, qual delas indica 

corretamente o dia internacional de atenção à 

Gagueira: 

 

(A) 21 de outubro 

(B) 11 de agosto 

(C) 11 de outubro 

(D) 22 de outubro 

 

 

 

25) Sobre o reflexo estapédico na avaliação auditiva, 

leia cada afirmativa abaixo e identifique V ou F, 

depois assinale a alternativa correta. 

 

 ) A presença bilateral dos reflexos estapédicos 

garantem a existência de um laudo de audição 

normal 

 ) A ausência bilateral dos reflexos estapédicos 

garantem a existência de surdez em ambas as 

orelhas  

 ) Timpanogramas tipo “B”, bilateralmente, 

inviabilizam a identificação do recrutamento 

auditivo 

 )Timpanogramas normais (tipo A) garantem a 

existência bilateral dos reflexos estapédicos. 

 

(A) FVVF        

(B) FFVF       

(C) VVVF     

(D) VVFF  

 

26) A avaliação auditiva infantil pode ser realizada por 

meio de vários métodos. Como método objetivo de 

avaliação, podemos destacar: 

 

(A) Emissões otoacústicas e avaliação de 

processamento auditivo. 

(B) Audiometria em campo livre, emissões otoacústicas 

e BERA. 

(C) Audiometria tonal, audiometria vocal e 

impedanciometria. 

(D) Impedanciometria, emissões otoacústicas e BERA. 

 

27)  Em relação à anatomia e fisiologia da audição, 

marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A caixa do tímpano está ocupada pelos ossículos 

do ouvido interno que constitui: martelo, bigorna e 

estribo. 

(B) Meato acústico externo é um canal sinuoso que 

prolonga a concha até a membrana do tímpano. 

(C) Orelha média constitui o chamado aparelho de 

condução ou transmissão (que capta e conduz, 

através de vibrações mecânicas dos seus 

componentes, a energia sonora até o ouvido 

interno). 

(D) Orelha média compreende a caixa do tímpano, 

colocada entre a orelha externa e a orelha interna. 

 

28) Crianças com perdas auditivas severas ou 

profundas, quando usam AASI ou IC pela primeira 

vez, o objetivo maior do trabalho auditivo é ajudar a 

criança a aprender a escutar, fazendo com que 

passe pelas mesmas experiências auditivas de 

uma criança ouvinte. A reabilitação auditiva deve 

seguir uma sequência gradativa de dificuldades, 

sequência adequada será: 
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(A) Detecção auditiva, reconhecimento auditivo, 

compreensão auditiva, discriminação auditiva. 

(B) Detecção auditiva, discriminação auditiva, 

reconhecimento auditivo, compreensão auditiva. 

(C) Discriminação auditiva, detecção auditiva, 

reconhecimento auditivo, compreensão auditiva. 

(D) Reconhecimento auditivo, compreensão auditiva, 

detecção auditiva, discriminação auditiva. 

 

29) Patologia que no início o paciente experimenta 

vertigem grave e zumbido associado a perda 

auditiva sensorial pode ser: 

 

(A) Otosclerose. 

(B) Presbiacusia. 

(C) Doença de Meniere. 

(D) Otite média secretora. 

 

30)  É uma infecção viral que pode provocar sérias 

lesões ao ouvido interno, principalmente se 

adquirida no período de vida intrauterina, com 

maior incidência em crianças com mais de 11 anos 

de idade e com maior frequência durante o inverno 

ou início da primavera. Os primeiros sintomas são: 

perda auditiva súbita, profunda, na maior parte dos 

casos unilateral, e que pode estar associada com 

náusea, vômito e vertigem. Essa patologia é 

provavelmente a causa mais comum de surdez 

neuro-sensorial unilateral adquirida em criança, 

estamos tratando de: 

 

(A) Sarampo 

(B) Meningite 

(C) Doença de Ménière 

(D) Caxumba 

 

31) De acordo com as características abaixo da tuba 

auditiva, qual alternativa está correta com a 

sequência que se pede: (normal / parcialmente 

permeável / totalmente obstruída): 

 

I. a pressão permanecerá inalterável, 

independentemente do número de goles, ou seja, a 

agulha do manômetro continuará fixa na pressão 

de + 200daPa. 

II. permanecerá uma pressão residual, variando de 50 

a 80 daPa, aproximadamente. 

III. a agulha do manômetro retorna a posição zero 

após 3 ou 4 goles. 

 

(A) II,I,III 

(B) II,III,I 

(C) III,II,I 

(D) I,II,III 

 

 

 

32) Quanto à fisiologia e anatomia da linguagem, diz-se 

que, no lobo temporal o giro mais importante para a 

linguagem é: 

 

(A) Frontal superior 

(B) Frontal inferior 

(C) Temporal superior 

(D) Temporal inferior 

 

33)  Dentre as alternativas abaixo assinasse aquela 

que apresenta o canal que comunica a orelha 

média com a rinofaringe: 

 

(A) Janela oval 

(B) Meato acústico externo 

(C) Tuba auditiva 

(D) Cóclea 

 

34) A atuação do Fonoaudiólogo em posto de saúde 

deve contemplar: 

 

(A)  Da organização de oficinas de apoio para 

professores da escola pública para instrumentalizá-

los quanto ao processo diagnóstico dos distúrbios 

de leitura e escrita, bem como nas formas de 

reabilitação destes distúrbios. 

(B) A organização de grupos de orientação aos pais, 

nas diferentes áreas da Fonoaudiologia, a fim de 

que os mesmos sejam os próprios terapeutas dos 

filhos. 

(C) O oferecimento de assessoria técnica a alunos de 

Universidades que queiram estagiar em postos de 

saúde, para que façam a prestação de serviço á 

comunidade. 

(D) A realização de triagens fonoaudiológicas para 

todas as faixas etárias, a fim de traçar o perfil da 

clientela e propor ações nos diferentes níveis de 

atenção à comunidade. 

 

35)  Em relação à atuação do Fonoaudiólogo na rede 

pública, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) A fonoaudiologia deve propor ações nos três níveis 

de atenção à saúde: primário, secundário e 

terceiro. 

(B) As orientações em grupos devem ser pautadas por 

uma prática educativa e informativa e não somente 

como mero processo de transmissão de 

informação.  

(C) O fonoaudiólogo deve reproduzir o modelo clínico-

privatista, que se traduz em atenção à saúde de 

caráter exclusivamente individual, assistencial e 

curativo. 

(D) Organiza polos de referência para atendimentos de 

maior complexidade ou para procedimentos de alto 

custo. 
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36) Devem ser observados determinados cuidados 

durante a administração da dieta de um disfágico, 

tais como: 

 

(A) Posição inclinada, paciente orientado, presença do 

reflexo de deglutição. 

(B) Presença de reflexo de tosse, paciente 

inconsciente, posição inclinada. 

(C) Paciente orientado, colocar dieta em uma 

quantidade em que o paciente não consiga ter 

vedamento labial, posição horizontal. 

(D) Posição horizontal, paciente com sonda 

nasogástrica, paciente orientado. 

 

37) Segundo Furquim. Assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

(A) Idade pós-natal: é o tempo entre o nascimento e o 

presente momento 

(B) Recém–nascido (RN) a termo: é o RN com 27 a 32 

semanas de gestação ao nascer 

(C) Recém-nascido de baixo peso: é o RN nascido com 

menos de 2500g. 

(D) Recém-nascido de muito baixo peso: é o RN 

nascido com menos de 1500g. 

 

38)  É o transtorno da articulação, por funcionamento 

incorreto dos órgãos periféricos da fala, sem que 

haja lesões ou malformações dos mesmos, 

estamos falando de: 

 

(A) Disartria. 

(B) Disfonia. 

(C) Discalculia. 

(D) Dislalia. 

 

39) Doença caracterizada por um tipo de demência 

cortical: 

 

(A) Alzheimer. 

(B) Paralisia. 

(C) Síndrome de Down. 

(D) Parkinson. 

 

40)  Processo de envelhecimento relacionado à 

alteração auditiva em indivíduos idosos: 

 

(A) Presbifonia 

(B) Presbiotalgia 

(C) Otite 

(D) Presbiacusia 

 







