
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 06/07/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO, de 13/04/2015. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 05 DE JULHO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

FONOAUDIÓLOGO 



 

 

 

  

PARTE I - FONOAUDIÓLOGO 
 
01 - Assinale a alternativa que melhor corresponda à fase 
faríngea da deglutição. 

A) Fase considerada involuntária e inconsciente. 
B) Fase considerada voluntária e consciente. 
C) Considerada como a fase mais longa da deglutição. 
D) Fase responsável pelos movimentos peristálticos 

reflexos onde o bolo alimentar é conduzido do 
esôfago para o estômago. 

E) Fase considerada involuntária e consciente. 
 

02 - Origina-se na fossa temporal e estende-se até a ATM. Sua 
ação é protruir, abrir e lateralizar a mandíbula. 

A) Músculo Pterigóideo Medial. 
B) Músculo Pterigóideo Lateral. 
C) Músculo Masseter. 
D) Músculo Temporal. 
E) Músculo Digástrico. 

 
03 - Com que idade gestacional considera-se que em condições 
normais do desenvolvimento, ocorre a coordenação entre as 
funções estomatognáticas de sucção, deglutição e respiração. 

A) 35 semanas de idade gestacional. 
B) 34 semanas de idade gestacional. 
C) 37 semanas de idade gestacional. 
D) 39 semanas de idade gestacional. 
E) 33 semanas de idade gestacional. 

 
04 - Procedimento na qual se oferece a dieta via sonda 
orogástrica associada à introdução do dedo enluvado molhado 
no leite na cavidade oral do bebê, devendo-se, a cada quatro 
sucções rítmicas do bebê, retirar o dedo para a pausa 
respiratória. 

A) Sucção nutritiva. 
B) Suckling. 
C) Gavagem. 
D) Sucking.  
E) Alimentação por sonda orogástrica. 

 
05 - Não consiste em característica orofuncional de um paciente 
com má oclusão do tipo classe III de Angle.  

A) Predomínio de movimentos mandibulares mais 
verticalizados. 

B) Utilização excessiva da musculatura da língua 
esmagando o alimento contra o palato. 

C) Deglutição com interposição anterior de língua. 
D) Deslize mandibular anterior para aumentar o espaço 

funcional intraoral.  
E) Hipertonia do músculo mentual. 

 
06 - São possíveis características de indivíduos dolicofaciais, 
com exceção de: 

A) Ângulo mandibular (goníaco) fechado e base posterior 
do crânio mais curta. 

B) Provável mordida aberta esquelética. 
C) Arco maxilar e palato duro longos, estreitos e 

profundos. 
D) Lábio superior curto, hipotônico e funcionalmente 

incompetente, o inferior hipotrófico e evertido. 
E) Apresentam esqueleto ósseo mais longo que as partes 

moles, maior tensão muscular na face. 
 

07 - Quanto ao ponto de articulação das palavras pelo 
falante da língua portuguesa, as consoantes são divididas 
de acordo com a região da boca ou as estruturas 
articulatórias envolvidas em sua produção. Assinale a 
alternativa incorreta quanto à classificação dos fonemas 
com relação ao ponto de articulação. 

A) PLOSIVAS: Os articuladores entram em contato 
entre si formando uma barreira total à corrente de 
ar que é liberada por uma “explosão”. Consoantes 
plosivas: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/.  

B) VELARES: dorso da língua e palato mole. 
C) PALATAIS: dorso da língua e palato duro. 

Consoante palatal: /lh/.   
D) PALATOALVEOLARES: dorso da língua e 

região do palato duro e alvéolo. Consoantes 
palatoalveolares: /x/, /j/, /tx/, /dj/, /s/, /z/.  

E) LABIODENTAIS: lábio inferior e dentes 
superiores. Consoantes labiodentais: /f/, /v/. 

 
08 - Síndrome cujas principais características são a 
paralisia dos pares cranianos (III, IV, V, IX, X e XII), 
apresenta face em máscara e alongada; fendas palpebrais 
entreabertas durante o sono; estrabismo convergente ou 
divergente; alteração do reflexo de Bell; base alargada do 
nariz; alterações labiais e linguais; alterações palatais; 
pouca abertura da cavidade oral; micrognatia; disfagia; pés 
tortos congênitos; sindactilia e em alguns casos retardo no 
desenvolvimento neuropsicomotor. Pesquisadores 
brasileiros foram os primeiros a associar a Síndrome em 
questão ao uso do Misoprostol, droga pertencente ao grupo 
das prostaglandinas E1, conhecida comercialmente como 
Citotec. 

A) Síndrome de Treacher Collins. 
B) Síndrome de Sotus. 
C) Síndrome de West. 
D) Síndrome de Moebiüs. 
E) Síndrome de Prader Willi. 

 
09 - É um pequeno aparelho introduzido no esôfago que 
ajuda a desviar o ar dos pulmões para a boca, produzindo 
uma voz alternativa. Para que a voz seja produzida, o 
paciente deve colocar o dedo na frente do traqueostoma 
para impedir a saída do ar. 

A) Válvula de fala do tipo HANDS FREE. 
B) Eletrolaringe. 
C) Fístula esôfagotraqueal. 
D) Prótese laringotraqueal. 
E) Prótese traqueoesofágica. 

 
10 - Com relação ao exame da vídeoendoscopia 
faringolaríngea ou videolaringoscopia com ótica rígida, 
assinale a alternativa correta. 

A) O exame é realizado com o paciente sentado, é 
realizado pela narina havendo introdução dos 
aparelhos na garganta profundamente. 

B) Muito utilizada em pacientes adultos que possuem 
reflexo de vômito muito exacerbado e não 
suportam a videolaringoscopia pela região oral.  

C) Este exame, em adultos, é possível avaliar 
estruturas da base da língua, hipofaringe e da 
laringe, avaliar a emissão vocal e patologias das 
pregas vocais. 

 



 

 

 

  

D) Uma das variações possíveis deste exame é a 
introdução do equipamento pela narina lentamente 
até o fundo do nariz quando se pede para o 
paciente engolir um preparado líquido/pastoso. 

E) Este exame permite avaliar todos os recessos e 
reentrâncias nasais bem como avaliar a existência 
de desvios septais profundos, tamanhos e 
posicionamento das estruturas nasais, secreções, 
massas e pólipos. 

 
11 - A contração do músculo Tireoaritenoideo (TA) feixe 
interno, traz importantes implicações à voz, com exceção de:  

A) Aumento da força e resistência glótica, auxiliando na 
regulação da intensidade vocal. 

B) Com sua contração, ocorre aumento de massa das 
pregas vocais, redução da sua inércia à passagem do ar 
e aumento da velocidade dos ciclos vibratórios, 
produzindo sons de baixa frequência.  

C) Aumento da massa e diminuição do comprimento das 
pregas vocais. 

D) Diminuição da distância entre as cartilagens tireóide e 
aritenóides, ocasionando o acúmulo da massa mucosa 
que reveste as pregas vocais. 

E) Sua ação o torna um músculo predominantemente 
adutor, importante para a produção e manutenção da 
firmeza glótica com maior estabilidade do fechamento 
glótico frente a maiores níveis de intensidade vocal. 

 
12 - A técnica de Som Basal possui algumas aplicações vocais 
na prática clínica do fonoaudiólogo, exceto: 

A) Provoca grande relaxamento do músculo 
tireoaritenoideo, encurtando-o; relaxamento dos 
músculos cricotireóideo e cricoaritenóideos posterior. 

B) Mobilização e relaxamento da mucosa de prega vocal. 
C) Melhora na coaptação glótica e na redução da tensão 

fonatória. 
D) Aumento do componente oral da ressonância e 

diminuição da hipernasalidade; 
E) Aumento da energia do espectro vocal; sinal de áudio 

mais regular; aumento do tempo máximo de fonação. 
 

13 - Trata-se de um programa de tratamento intensivo cujo 
treinamento estimula os pacientes à realização de exercícios 
simples e repetitivos apoiados na produção de voz forte. Diante 
das alterações sensoriais, os pacientes são constantemente 
solicitados a monitorar a intensidade da voz e o esforço 
empregado para produzi-la, o que culmina na melhoria da 
propriocepção a partir da audição. Nesse período, uma 
sequência de exercícios é realizada de modo a automatizar o 
uso da voz em forte intensidade a partir do aprendizado motor, 
do estímulo e da motivação. O tratamento é dividido em duas 
partes: tarefas diárias e fala hierárquica. Este método é 
internacionalmente utilizado por fonoaudiólogos para o 
tratamento de desordens vocais e de fala no paciente com 
Parkinson. Qual método o texto acima se refere? 

A) Método Vocali. 
B) Método Vocale Linklater 
C) Método Vocal Balance.  
D) Método Lee Silverman. 
E) Método Vocal Fry. 

 
 

14 - Transtorno de tônus e dos movimentos dos músculos 
fonadores, secundários à lesão do sistema nervoso. 

A) Disartrofonia. 
B) Disartria. 
C) Dispraxia de fala. 
D) Apraxia de fala. 
E) Disfemia. 

 
15 - Técnica vocal que consiste numa emissão contínua em 
falsete onde permite maior flexibilidade de alongamento e 
encurtamento das pregas vocais, deixa a mucosa mais solta, 
propiciando maior habilidade ondulatória e, em consequência, 
reúne melhores condições gerais de produção vocal, sendo 
também indicada durante a realização de aquecimento vocal 
fisiológico. 

A) Vocal Fry. 
B) Fonação Inspiratória. 
C) Sons Fricativos 
D) Firmeza Glótica. 
E) Som Hiperagudo. 

 
16 - Técnicas indicadas para a reabilitação vocal em casos de 
paralisia unilateral de prega vocal, com exceção de: 

A) Técnica de deglutição Incompleta Sonorizada. 
B) Técnica de Empuxo. 
C) Firmeza Glótica. 
D) Técnica de Sons Fricativos Surdos. 
E) Técnica de Sons Plosivos. 

 
17 - Habilidade auditiva que se refere ao processamento de 
múltiplos estímulos auditivos na sua ordem de ocorrência. 

A) Ordenação ou sequêncialização temporal.  
B) Somação temporal. 
C) Mascaramento temporal. 
D) Resolução temporal. 
E) Discriminação temporal.  

 
18 - Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser 
medidos em decibéis (dB) e seu tempo de exposição individual 
a este ruído não deverá exceder os limites de tolerância 
estabelecidos. Exposição diária além do permitido implicará 
em risco à integridade auditiva, desta forma, o ruído 
intermitente de 85 dB permitirá uma máxima exposição diária 
permissível de quanto tempo para que não ocorra dano a saúde 
auditiva? 

A) 6 horas 
B) 8 horas. 
C) 4 horas. 
D) 1 hora. 
E) 30 minutos. 

 
19 - Assinale a alternativa que não corresponda sobre a 
capacidade de plasticidade funcional do sistema nervoso central 
decorrente do estímulo terapêutico proveniente da terapia de 
reabilitação auditiva. 

A) Treinamento auditivo estimula funções auditivas 
relacionadas com o cérebro. 

B) Novas influências ambientais induzem à 
neuroplasticidade promovida pela experiência sonora. 

C) A plasticidade neural é a capacidade do sistema 
nervoso central em sofrer mudanças neurofisiológicas 
a partir de experiências sensoriais. 



 

 

 

  

D) O sistema auditivo periférico possui plasticidade e 
se transforma de acordo com a maturação 
decorrente da experiência sonora. 

E) Diferentes estratégias para a reabilitação auditiva 
poderão ser utilizadas como: modificações 
ambientais, treinamento auditivo formal, uso de 
recursos tecnológicos e utilização de métodos ou 
programa de intervenção terapêutico. 

 
20 - A pesquisa do reflexo acústico contralateral deverá ser 
realizada em quais frequências? 

A) 1000, 2000 e 4000 Hz. 
B) 500, 1000, 2000, 4000 e 6000 Hz.  
C) 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. 
D) 500 1000 e 2000 Hz. 
E) 1000 e 2000 Hz. 

 
21 - Paciente com perda auditiva leve de configuração 
horizontal, presença de GAP aéreo ósseo, logoaudiometria 
acima de 88%, timpanometria tipo B, reflexos acústicos 
ausentes, ausência de recrutamento e presença de zumbido. 
Qual é o tipo de perda auditiva neste caso? 

A) Condutiva. 
B) Sensorioneural. 
C) Distúrbio de processamento auditivo. 
D) Central. 
E) Funcional.   

 
22 - Emissões Otoacústica ausentes indicam alteração em: 

A) Células ciliadas internas. 
B) Nervo auditivo. 
C) Músculo estapédio. 
D) Núcleo coclear.  
E) Células ciliadas externas. 

 
23 - Vincula a linguagem aos modos mais primitivos de 
organização do real pela criança e observa que as diversas 
conexões causais e espaço-temporais se constroem sob a 
influência dos porquês de origem que a linguagem permite 
multiplicar. Qual teórico defende este ponto de vista?  

A) Vygotsky. 
B) Wallon. 
C) Piaget. 
D) Pavlov. 
E) Skinner. 

 
24 - Apraxia caracteriza-se pelo transtorno da atividade 
gestual onde o aparato de execução da ação está intacto e o 
indivíduo possui conhecimento do ato que deve executar. 
A impossibilidade de desenhar espontaneamente ou de 
copiar um desenho pelo sujeito afásico é uma apraxia do 
tipo: 

A) Ideomotora. 
B) Construtiva. 
C) Ideatória. 
D) Bucofacial. 
E) Cinética. 

 
 
 
 
 

25 - É representada pela ausência de reconhecimento de 
sinais ou símbolos recebidos pela audição ou pela visão, 
dificultando o processamento linguístico da informação e a 
compreensão pelo sujeito, seja por meio da linguagem 
falada ou escrita. 

A) Agnosia. 
B) Anomia. 
C) Parafasia fonêmica. 
D) Perífrase. 
E) Circunlóquio.   

 
26 - Leia atentamente as sentenças abaixo que falam sobre 
os aspectos que poderão ser encontrados na fala de 
crianças com Distúrbio Específico de Linguagem (DEL), 
em seguida analise as sentenças em Verdadeiras (V) ou 
Falsas (F), por fim, assinale a alternativa correta. 
(   ) Pouca memória para uma sequência de sons, por isso 
tendem a falar em um primeiro momento basicamente 
monossílabos. 
(  ) Dificuldade no planejamento motor da produção dos 
fonemas. 
( ) Frases desestruturadas e/ou construídas na ordem 
inversa. 
(   ) Vocabulário reduzido e trocas na fala. 
(   ) Dificuldades na compreensão. 

 

A) V, V, F, V, V. 
B) F, F, V, V, V. 
C) V, V, V, F, F. 
D) V, F, V, F, V. 
E) V, V, V, V, V. 

 
27 - Excetua-se dos Transtornos Invasivos do 
Desenvolvimento. 

A) Síndrome de West. 
B) Autismo. 
C) Síndrome de Asperger. 
D) Transtorno Desintegrativo. 
E) Síndrome de Rett. 

 
28 - Para lidar com os comportamentos rígidos e os rituais 
obsessivos de uma criança autista, o fonoaudiólogo poderá 
orientar os pais dessas crianças com determinadas dicas, 
assinale a alternativa que corresponda com uma orientação 
adequada para esta determinada situação. 

A) Nunca estabeleça regras, apenas certifique-se de 
que a criança sabe o que é ou não permitido. 

B) Garanta a criança um programa diário 
imprevisível, estimulante e pouco repetitivo. 

C) Faça uso da obsessão. Apesar de muitas vezes 
haver necessidade de eliminar o ritual obsessivo, 
um padrão de comportamento aceitável pode ser 
um potente reforçador para a realização de tarefas 
produtivas. 

D) Não permita mudanças ambientais, siga rotinas e 
conquiste a confiança da criança, reduza também 
as demandas de vida desnecessárias para a criança 
autista. 

E) Ajude a criança a colaborar com as mudanças, não 
avise sobre todas as mudanças ou alterações da 
rotina que irão ocorrer através de representações 
visuais. 

 



 

 

 

  

O melhor café premium do Brasil 

Um café feito com cuidado. Do plantio à embalagem, tudo é 
feito para obter o melhor café. Por isso BRAVOcafé é líder 
entre os cafés Premium no Brasil, vendendo mais que os 
importados  

Mais do que méritos de mercado, BRAVOcafé tem sabor, e 
isso só se descobre provando. Vigoroso, cheio de sutilezas, 
inesquecível. Qualidades de obra-prima. 

O melhor café do Brasil, perfeito para acompanhar a leitura 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte 
 

O guardador de rebanhos 
   O mistério das coisas, onde está ele? 
   Onde está ele que não aparece 
   Pelo menos a mostrar-nos que é mistério? 
   Que sabe o rio disso e que sabe a árvore? 
   E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? 
   Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens  
   pensam delas, 
   Rio como um regato que soa fresco numa pedra. 
 

   Porque o único sentido oculto das coisas  
   É elas não terem sentido oculto nenhum,  
   É mais estranho do que todas as estranhezas  
   E do que os sonhos de todos os poetas 
   E os pensamentos de todos os filósofos, 
   Que as coisas sejam realmente o que parecem ser  
   E não haja nada que compreender. 

 

   Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos:  
   – As coisas não têm significação: têm existência. 
   As coisas são o único sentido oculto das coisas. 

 

CAEIRO, Alberto. O guardador de rebanhos. In: 
PESSOA, Fernando. 

 Obra poética. Rio de Janeiro: Novo Aguilar, 
1972. p. 223. 

 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. Ao ler o poema, nota-se que há uma aproximação dos 
versos com características da prosa cotidiana. 
II. Observando a organização gráfica do poema, 
percebemos que as marcas do diálogo cotidiano e a 
pontuação são aspectos que o distanciam da prosa 
coloquial. 
III. Alberto Caeiro descreve o mundo sem refletir sobre 
ele, conseguindo criar um conceito de universo que não 
contém interpretação. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens I e III. 

 

30 - Identifique entre os versos seguintes, aquele em que o 
eu poético valoriza o saber da natureza. 

A) “O mistério das coisas, onde está ele?” 
B) “Rio como um regato que soa fresco numa pedra” 
C) “E do que os sonhos de todos os poetas” 
D) “Que sabe o rio e que sabe a árvore?” 
E) “As coisas são o único sentido oculto das coisas” 

 

A questão 31 refere-se ao anúncio seguinte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do anúncio é ressaltar as qualidades do café 
tipo premium da marca Bravo e se dirige exclusivamente 
aos leitores da revista Bravo. 
II. A expressão “Qualidades de obra-prima” se refere ao 
café, que está sendo comparado a uma obra de arte, 
matéria de que  trata a revista. 
III. O produto anunciado é caracterizado como um café 
comum, simples e destinado a consumidores de mesmas 
características. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
As questões 32 e 33 referem-se a tira e texto seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A tira de quadrinhos dialoga com a conhecida 
história narrada no livro Viagens de Gulliver (1725-6), do 
escritor irlandês Jonathan Swift (1667-1745): ao fazer a 
travessia para as Índias Orientais, Gulliver é surpreendido 
por uma tempestade, o navio afunda e ele chega a uma 
praia: era Liliput, o país dos pigmeus. Inicialmente preso, 
acaba por se tornar amigo dos habitantes. 
 

32 - Das afirmações seguintes: 
I. A tira retoma a história do livro quando faz pressupor 
que Gulliver informou as personagens sobre a existência 
desse país e enviou-lhes um mapa, com o qual chegaram 
até lá. 
II. As roupas, a cabeleira, o chapéu, o binóculo e o mapa 
são informações visuais que marcam personagens nobres 
do século XXI. 
III. O emprego da segunda pessoa do singular “Tens 
certeza que é aqui?” é uma marca linguística de nobres do 
século XVIII. 

A) Estão corretos apenas itens I e II. 
B) Estão corretos apenas itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas itens I e III. 

 
33 - Das afirmações seguintes: 
I. Apesar de ter observado um traço linguístico da nobreza, 
o autor da tira também marcou a coloquialidade do 
diálogo.  
II. Em “certeza que é aqui” identificamos uma regência 
nominal incorreta de acordo com o padrão culto da língua. 
III. Além do embaralhamento de padrões linguísticos, o 
humor da tira se faz pelo fato de as personagens não 
perceberem que os supostos insetos são habitantes do lugar 
(os pigmeus). 



 

 

 

  

A) Estão corretos apenas itens I e II. 
B) Estão corretos apenas itens I e III. 
C) Estão corretos apenas itens II e III. 
D) Todos os itens estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
34 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
exemplos do processo de formação “hibridismo”. 

A) burocracia / televisão 
B) delivery / abajur 
C) deletar / tuitar 
D) arranha-céu / vaivém 
E) planalto / aguardente 

 
35 - Em “costas da cadeira” e “os leitores de Clarice Lispector 
são inúmeros” identificamos, respectivamente, as seguintes 
figuras de linguagem: 

A) hipérbole e metonímia 
B) catacrese e metonímia 
C) catacrese e onomatopeia 
D) eufemismo e catacrese 
E) metonímia e eufemismo 

 
36 – Identificamos uma oração subordinada adjetiva explicativa 
no seguinte período: 

A) Rubem Braga é um dos cronistas que mais belas 
páginas escreveram. 

B) Como não me atendessem, repreendi-os severamente. 
C) Constatou-se que os remédios eram falsos. 
D) Não sabemos onde anda o proprietário do imóvel. 
E) Alguém, que passe por ali à noite, poderá ser 

assaltado. 
 
37 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Gaste menos água. 
B) Os soldados ficaram alerta. 
C) As fotos foram enviadas junto com a carta. 
D) Duas malas não eram bastante para as roupas da atriz. 
E) Mário e Joana raro vão ao cinema. 

 
38 - Identifique a frase em que a palavra SE é índice de 
indeterminação do sujeito. 

A) Como a valorização da Petrobrás, investiu-se muito no 
país em ações dessa empresa. 

B) A jovem apressou-se quando viu o metrô chegando à 
estação. 

C) Os grevistas se convenceram de que o acordo era 
satisfatório. 

D) Esta semana se iniciaram, na Europa, protestos contra 
certas reformas. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
39 - Assinale a alternativa cujo emprego do acento indicativo 
de crase está incorreto: 

A) Devemos aliar a teoria à prática. 
B) Dedico-me à artes. 
C) Quando me dispunha à sair, começou à chover. 
D) Plantou videiras no pomar, às quais dedica muito 

carinho. 
E) Chamou as filhas e entregou a chave à mais velho. 

 

40 - Em “Olho Gabriela como a uma criança, e não mulher 
feita”, o termo destacado tem função sintática de: 

A) objeto indireto 
B) objeto direto preposicionado 
C) objeto direto 
D) complemento nominal 
E) agente da passiva 

 
 

 




