
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA 

 

* 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 03/08/2015, 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 VICÊNCIA, de 15/05/2015. 
 * 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: 02 DE AGOSTO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
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PARTE I - FONOAUDIÓLOGO 
 
01 - A alimentação é um processo complexo que exige do bebê 
o máximo de si, podendo aparecer alguns sinais de estresse no 
recém-nascido pré-termo, com exceção de: 

A) Redução do movimento de sucção. 
B) Cianose. 
C) Febre. 
D) Hipoatividade. 
E) Soluço.  

 
02 - A sucção apresenta-se muito precocemente, desde a vida 
uterina e representa um ato nato. Nos primeiros meses após o 
nascimento todos os bebês realizam essa função ainda com um 
padrão imaturo e bem peculiar, denominado por alguns autores 
de: 

A) Sucking. 
B) Suckling. 
C) Gavagem. 
D) Sucção nutritiva. 
E) Sucção reflexa.  

 
03 - Único osso móvel da face, liga-se à base craniana, mais 
especificamente ao osso temporal, por meio da articulação 
temporomandibular, que permite movimento de dobradiça e 
ação de deslizamento. 

A) Temporal. 
B) Zigomático. 
C) Maxila. 
D) Articulação temporomandibular. 
E) Mandíbula. 

 
04 - Quanto a classificação de Angle para as maloclusões, 
assinale a alternativa que corresponda corretamente com o 
conceito a seguir:  A mandíbula e o arco dentário inferior estão 
posicionados distalmente em relação ao arco dentário superior e 
à anatomia craniana. A cúspide mésio-vestibular do primeiro 
molar superior oclui anteriormente ao sulco mésio-vestibular 
do primeiro molar inferior. 

A) Classe II de Angle. 
B) Classe III de Angle. 
C) Classe I de Angle. 
D) Overjet. 
E) Sobremordida. 

  
05 - Grupo de exercícios miofuncionais em que sua 
aplicabilidade na terapia de Motricidade Orofacial consiste em 
orientar o paciente para que este imponha uma resistência 
contrária ao movimento do músculo no qual está sendo 
solicitado pelo terapeuta sem permitir que ocorra 
movimentação do mesmo. São indicados com mínimo de 
resistência, que é aumentada gradativamente.  

A) Exercício isométrico. 
B) Exercício isotônico. 
C) Exercício miofuncional. 
D) Mioterapia. 
E) Exercício isocinético. 

 
06 - Na Paralisia Facial de origem central, a atuação 
fonoaudiológica é extremamente aconselhada, devendo o 
fonoaudiólogo realizar corretamente algumas ações, portanto, 
na abordagem com um paciente com Paralisia Facial Central 
em fase inicial com pouco ou nenhum esboço de movimento na 
hemiface comprometida, é correto a tomada das seguintes 
ações terapêuticas.  

I. Realização dos movimentos faciais da avaliação, entre outros, 
feitos de forma isométrica. 
II. Massagens indutoras do movimento desejado na hemiface 
paralisada no sentido do movimento. 
III. As massagens podem ser exclusivamente manuais, lentas, 
com pressão profunda ou com utilização de massageador facial 
suave. 
IV. Apesar das massagens indutoras serem necessárias somente 
do lado da paralisia, pode-se realiza-las em ambos os lados da 
face, considerando-se a intenção constante de se oferecer 
estímulos sensoriais simétricos. 

A) I, II e III estão corretas. 
B) I, III e IV estão corretas. 
C) III e IV estão corretas. 
D) I, II, III e IV estão corretas. 
E) II, III e IV estão corretas. 

       
07 - Relaciona-se as alterações no crescimento facial 
consequentes à síndrome do respirador oral, com exceção de: 

A) Arco maxilar estreito e palato em ogiva. 
B) Aumento vertical do terço médio da face.  
C) Ângulo goníaco obtuso. 
D) Má-oclusão. 
E) Crescimento craniofacial vertical. 

 
08 - Músculo inervado pelo nervo laringeo inferior (X par), 
cuja função é aduzir, abaixar e espessar a prega vocal e é o 
músculo que compõe o corpo das pregas vocais. 

A) Músculo tireoritenóideo. 
B) Músculo aritenóideo. 
C) Músculo cricotireóideo. 
D) Músculo ariepiglótico. 
E) Músculo tireoepiglótico. 

   
09 - A hipernasalidade na voz de pacientes com fissura palatina 
não se deve à:  

A) Alteração na anatomia e na função do esfíncter 
velofaríngeo. 

B) Inserção da musculatura que compõe o esfíncter 
velofaríngeo que se encontra anteriorizada em 
comparação às pessoas sem presença de fenda 
palatina. 

C) Presença de hipoplasia da musculatura velofaríngea.  
D) Redução da pressão intraoral devido à falta de fusão 

entre os hemilábios superior que se encontram 
fissurados.  

E) Formação inadequada das cintas musculares do 
esfíncter velofaríngeo, ocasionando desequilíbrio 
muscular e deformidades ósseas. 

 
10 - A integridade do palato mole é  essencial para a ocorrência 
normal da tuba auditiva. Na posição de repouso, a tuba auditiva 
em condições normais, deve-se permanecer fechada, abrindo 
durante a deglutição ou em resposta a mudança de pressão, a 
incompetência nesta função aumenta consideravelmente o risco 
de otite média. Qual músculo é o maior responsável por este 
movimento de fechamento da tuba auditiva?  

A) Palatoglosso. 
B) Salpingofaríngeo. 
C) Tensor do véu palatino. 
D) Da úvula. 
E) Constritor superior da faringe.  

 



 

 

 

  

11 - Paciente deu entrada na clínica de voz ao referir perda 
abrupta da voz. Após exame laringológico foi comprovado 
uma paralisia bilateral de prega vocal e ausência de 
alterações morfológicas ou organofuncionais na laringe.  O 
mesmo apresenta qualidade vocal soprosa e astênica, 
ataque vocal soproso e loudness de baixa intensidade, o 
paciente também passou a queixar-se de engasgos e 
refluxo nasal constante durante deglutição de líquidos. Um 
fato que chamou bastante a atenção do terapeuta foi a 
presença da hipernasalidade na voz por incompetência 
velofaríngea, também adquirida após o referido episódio. 
O que justificaria a presença de todos estes sintomas? 

A) Lesão no nervo Laringeo Superior, no nível do 
gânglio nodoso do Vago. 

B) Lesão no nervo Laringeo Inferior, na ramificação 
no nível do gânglio nodoso do Vago. 

C) Lesão no nervo Recorrente, ramificação do Vago, 
no nível da inervação do plexo faríngeo. 

D) Lesão alta, no nervo Vago (X par), acima do 
forame jugular. 

E) Lesão no ramo externo do Laringeo Superior, 
abaixo do forame jugular. 

  
12 - A frequência da emissão vocal dependerá do binômio 
massa/tensão de pregas vocais. O aumento de 
comprimento das pregas vocais gera diminuição da 
massa/espessura ocorrendo: 

A) Vibração de pregas vocais com emissão em 
frequências mais baixas. 

B) Vibração de pregas vocais com emissão em 
frequências mais altas. 

C) Registro de voz em emissão basal. 
D) Emissão vocal com Pitch mais grave. 
E) Emissão vocal no sub-registro de Peito.  

 
13 - São exemplos de disfonias orgânicas congênitas. 

A) Ponte de Mucosa e Granuloma de contato. 
B) Diafragma laríngeo e Laringomalácia.  
C) Sulco de Prega Vocal e Edema de Reinke. 
D) Lúpus Congênito e Pólipo Vocal.   
E) Cisto Epidermóide e Papiloma Vocal. 

 
14 - Termo utilizado para a constrição laríngea que resulta 
na redução do espaço entre a epiglote e as cartilagens 
aritenóideas durante a fonação.   

A) Constrição Mediana. 
B) Arqueamento de Pregas Vocais. 
C) Tensão Músculo-Esquelética. 
D) Contratura em Cintura Escapular. 
E)   Constrição Ântero-Posterior. 

 
15 - É um nervo sensitivo, formado por duas partes 
distintas, com um importante papel sensitivo na 
monitorização da fala. Sua lesão pode resultar em 
deficiência auditiva neurossensorial parcial ou total, 
zumbido, vertigem, desvios posturais e nistagmo. 

A) IX par craniano. 
B) X par craniano. 
C) XII par craniano. 
D) VIII par craniano.     
E) VII par craniano. 

  

16 - Crises vertiginosas resultantes de determinados 
movimentos e posições da cabeça e do corpo, a vertigem é 
intensa e pode ou não acompanhar nistagmo posicional, 
mal-estar, náusea e enjoo. A terapia indicada é por meio de 
manobras de reposição otolítica. Qual é a vestibulopatia 
que o texto acima se refere? 

A) Vertigem Postural Paroxística Benigna. 
B) Cupulolitíase. 
C) Doença de Meniére. 
D) Hidropsia Endolinfática. 
E) Doença de Huntington. 

   
17 - No campo dinâmico da audição humana, a fala sendo 
composta por uma mistura de sons complexos, abrange 
uma área em que sua energia é concentrada principalmente 
entre as frequência de: 

A) 250 a 6000 Hz. 
B) 500 a 8000 Hz. 
C) 1000 a 4000 Hz. 
D) 250 a 8000 Hz. 
E) 500 a 2000 Hz. 

 
18 - Após a deflagração do estímulo auditivo, a redução de 
energia sonora que ocorre entre as duas orelhas, isto é, o 
decréscimo em decibéis na intensidade do sinal acústico 
que se apresenta a uma orelha e é transmitida à  cóclea da 
outra orelha, este fenômeno é denominado de: 

A) Somação temporal. 
B) Efeito sombra. 
C) Atenuação interaural. 
D) Mascaramento. 
E) Efeito de Bernoille.  

 
19 - Fenômeno no qual o limiar de audibilidade para um 
som é elevado pela presença de um outro som na orelha 
não testada. Segundo o American National Standars 
Institute (ANSI S3.6-19890), este fenômeno é denominado 
de: 

A) Mascaramento. 
B) Ruído branco. 
C) White noise. 
D) Atenuação interaural. 
E) Perda auditiva induzida por ruído. 

  
20 - Na Logoaudiometria, durante a pesquisa do LDF 
(Limiar de Detectabilidade de Fala), é esperado que: 

A) Os valores do LDF apresentem-se igual à média 
tonal de 500, 1000 e 2000 Hz ou coincidam com o 
melhor limiar nas frequências entre 500 e 2000 
Hz. 

B) Os valores do LDF coincidam com o pior limiar 
de frequências entre 500 e 2000 Hz. 

C) O valor de LDF seja igual em ambas orelhas. 
D) O LDF seja realizado com listas de palavras 

foneticamente elaboradas. 
E) O IRF (índice de Reconhecimento de Fala) deverá 

ser realizado quando não for possível realizar o 
LDF. 

 
 
 
 



 

 

 

  

21 - As medidas de imitância acústica são de grande valor 
audiológico e são variadas as suas aplicações para o 
diagnóstico otoneurológico, como por exemplo: 
I. Na pesquisa do reflexo acústico como auxílio no 
diagnóstico de lesões de tronco cerebral. 
II.  No topodiagnóstico das paralisias faciais. 
III. Na pesquisa do fenômeno de Túlio. 
IV. Na pesquisa do sentido do nistagmo optocinético. 

A) I, II e III estão corretas. 
B) I e II estão corretas. 
C) III e IV estão corretas. 
D) I, II, III e IV estão corretas. 
E) II e III estão corretas. 

 
22 - Assinale a alternativa incorreta com relação às Emissões 
Otoacústicas (EOA).  

A) As EOA estão presentes se os limiares auditivos são 
normais e desaparecem à medida que os limiares se 
tornam piores. 

B) Uma vez que as células ciliadas externas da cóclea 
apresentam lesão, as EOA começam a ser afetadas. 

C) As EOA podem ser encontradas em pacientes com 
função de orelha externa e/ou média normais quando 
em presença de limiares de audibilidade normais. 

D) As EOA tendem a ser mais usadas para triar a 
sensibilidade auditiva do que para predizer o grau da 
função coclear. 

E) As EOA podem estar normais mesmo em casos 
como em tumores do VIII par ou lesões do tronco 
encefálico que afetam as vias auditivas do sistema 
nervoso central.  

 
23 - Dentre os níveis linguísticos que são essenciais para a 
aquisição da linguagem, assinale a alternativa que não 
representa um deles. 

A) Fonológico. 
B) Fonético. 
C) Morfológico. 
D) Semântico. 
E) Prosódia. 

 
24 - Sobre o desenvolvimento linguístico da criança, assinale 
a alternativa incorreta. 

A) Para o domínio da linguagem, é necessário o 
conhecimento do sistema fonológico da língua em 
que se encontra imersa, ou seja, o conhecimento do 
inventário de sons e das regras para combiná-los em 
unidades significativas. 

B) A aquisição do sistema fonológico de uma língua faz 
parte do processo de desenvolvimento da linguagem 
e envolve a percepção, a organização e a produção 
dos sons da fala. 

C) O desenvolvimento do sistema fonológico acontece 
de maneira gradativa e sempre linear. Durante o 
desenvolvimento ocorre o amadurecimento do 
componente fonológico da linguagem, resultando no 
estabelecimento do sistema fonológico semelhante 
ao alvo adulto. 

D) A criança imersa em um meio social aprende e 
utiliza a linguagem oral com certa eficiência. Ela 
entende o idioma de seu grupo social sem conhecer 
conscientemente a estrutura formal de sua língua e 
isso ocorre de maneira espontânea. 

E) As áreas envolvidas na linguagem de um adulto 
podem não ser as mesmas envolvidas na criança, e é 
possível que algumas zonas do cérebro sejam usadas 
apenas durante o período de desenvolvimento da 
linguagem. 

 
25 - Wertzner (2000) conceitua os Processos Fonológicos 
em estratégias observadas nas crianças tanto no processo 
de aquisição fonológica normal quanto na desviante, e em 
sua pesquisa cita em 13 o número de processos 
encontrados. Assinale a alternativa que não corresponde o 
processo fonológico com a produção fonética realizada 
pela criança. 

A) Simplificação de encontro consonantal, (ex: prato-
“pato”). 

B) Posteriorização para velar (ex: choro-“soro”). 
C) Ensurdecimento de plosiva (ex: dedu-“tetu”). 
D) Simplificação de velar, (ex: cachorro-“cachou”). 
E) Harmonia consonantal, (ex: sapato-“papato”). 

 
26 - 1- Privilegia a maturação biológica e aceita que os 
fatores internos preponderam sobre os externos, postula o 
desenvolvimento em sequência fixa e universal de estágio.  
2- Acredita que os conhecimentos são elaborados 
espontaneamente pela criança, de acordo com o estágio de 
desenvolvimento que se encontra, aproximando-se da 
concepção do adulto.  
3- Acredita que a aprendizagem subordina-se ao 
desenvolvimento e tem pouco impacto sobre ele, 
minimizando o papel da interação social.  
Qual dos teóricos defende estes pontos de vista? 

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

 
27 - A Linguagem é um processo extremamente refinado e 
necessita de uma série de mecanismos neurológicos e 
mentais, tudo de modo íntegro, dotado da mais alta 
complexidade e especificidade em condições de 
normalidade. Assinale a alternativa incorreta quanto a 
influência do cérebro no processamento da linguagem. 

A) As áreas do cérebro responsáveis pela linguagem 
estão em cerca de 95% dos seres humanos no 
hemisfério direito. 

B) As áreas cerebrais da linguagem circulam o córtex 
auditivo em todas as direções, estendendo-se 
sobre a maior parte dos lobos temporais e 
infiltrando-se nos lobos parietais e frontais.  

C) A área de Wernick é a região cerebral 
intimamente relacionada a tornar compreensível a 
linguagem falada.  

D) A área de Broca é a região relacionada à geração 
da fala. 

E) Já o giro angular está relacionado com o 
significado da linguagem. 

  
 
 
 
 



 

 

 

  

28 - Sua apresentação ocorre em 3 estágios: o primeiro 
dominado pelas alterações de memória, predominando em 
subsistema episódico, mas também acometendo memória 
semântica e linguagem; o segundo, em que ocorrem perdas 
mais gerais, como praxias, gnosias, função executiva, 
capacidade de resolução de problemas, com impacto mais 
notável na vida cotidiana; o terceiro, caracterizado pela 
restrição, perda de autonomia e independência, sendo o 
paciente incapaz de gerenciar o auto-cuidado, a 
alimentação, higiene e comunicação. 

A) Doença de Alzheimer. 
B) Síndrome de Rett. 
C) Autismo. 
D) Síndrome de West. 
E) Asperger.   

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Boa Noite 
 

Boa noite, Maria! Eu vou-me embora. 
A lua nas janelas bate em cheio. 
Boa-noite, Maria! É tarde... é tarde... 
Não me apertes assim contra teu seio. 
 

Boa-noite!... E tu dizes — Boa-noite. 
Mas não mo digas assim por entre beijos... 
Mas não mo digas descobrindo o peito, 
— Mar de amor onde vagam meus desejos. 
 

Julieta do céu! Ouve... a calhandra 
Já rumoreja o canto da matina. 
Tu dizes que eu menti?... pois foi mentira... 
... Quem cantou foi teu hálito, divina! 
 

Se a estrela-d'alva os derradeiros raios 
Derrama nos jardins do Capuleto, 
Eu direi, me esquecendo d'alvorada: 
"É noite ainda em teu cabelo preto..." 
 

É noite ainda! Brilha na cambraia 
— Desmanchado o roupão, a espádua nua — 
O globo de teu peito entre os arminhos 
Como entre as névoas se balouça a lua... 
 

É noite, pois! Durmamos, Julieta! 
Rescende a alcova ao trescalar das flores, 
Fechemos sobre nós estas cortinas... 
— São as asas do arcanjo dos amores. 
 

A frouxa luz da alabastrina lâmpada 
Lambe voluptuosa os teus contornos... 
Oh! Deixa-me aquecer teus pés divinos 
Ao doudo afago de meus lábios mornos. 
 

Mulher do meu amor! Quando aos meus beijos 
Treme tua alma, como a lira ao vento, 
Das teclas de teu seio que harmonias, 
Que escalas de suspiros, bebo atento! 
 

Ai! Canta a cavatina do delírio, 
Ri, suspira, soluça, anseia e chora... 
Marion! Marion!... É noite ainda. 
Que importa os raios de uma nova aurora?!... 
 

 
 

Como um negro e sombrio firmamento, 
Sobre mim desenrola teu cabelo... 
E deixa-me dormir balbuciando: 
             Boa-noite! — formosa Consuelo!... 

 

(Castro Alves. Espumas flutuantes. 
 Rio de Janeiro: Edições de Ouro, s. d. p. 67-8.) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Ao longo do poema, o eu lírico chama a mulher amada 
de diferentes nomes, provavelmente com o objetivo de 
universalizar a mulher e o amor. 
II. A expressão “Boa noite” não sofre alteração de sentido 
da primeira para a última estrofe. 
III. As expressões “...É noite ainda” e “Que importa os 
raios de uma nova aurora?!” confirmam o desejo 
romântico de perpetuar o instante de prazer. 

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

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. O verso “Ri, suspira, soluça, anseia e chora” (9ª estrofe) 
confirma as sensações ou sentimentos contraditórios 
verificados durante o estado de delírio. 
II. A sensualidade da cena amorosa aumenta à partir da 5ª 
estrofe. 
III. O tipo de percepção sensorial predominante na 6ª e 7ª 
estrofes são, respectivamente, tato e olfato. 

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

 
As questões 31 e 32 refere-se ao anúncio seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. O anúncio lido promove a ideia da necessidade de usar a 
água com moderação, buscando meios de reutilização. 
II. As formas verbais BEBA, BANHE-SE, LAVE, 
REGUE encontram-se no modo indicativo e têm a 
intenção de persuadir o leitor a participar da campanha. 
III. O título do anúncio apresenta intertextualidade com a 
frase de um conhecido anúncio comercial. 

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

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Considerando a parte visual, é possível afirmar que a 
metonímia é um recurso empregado no anúncio. 
II. O texto disposto ao lado da imagem tem a função de 
tornar mais explícita a finalidade do anúncio, ampliando 
argumentos para convencer o interlocutor. 
III. No anúncio, a variedade linguística empregada foi a 
não padrão. 

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 II está correto. 

 
A questão seguinte refere-se ao texto do quadrinho a 
seguir: 

 
 
 
 

33 - Identifique, nas opções a seguir, o valor do presente 
do indicativo em “eu te dou esta caixa de bombom...” 

A) ação futura 
B) ação contemporânea ao momento da fala 
C) verdade atemporal 
D) presente histórico 
E) presente iterativo 

 
34 - A locução conjuntiva presente no período “O meu 
caderno está muito bonito, ao passo que o seu está pra lá 
de feio” classifica-se como: 

A) subordinativa condicional 
B) subordinativa proporcional 
C) subordinativa concessiva 
D) subordinativa final 
E) subordinativa consecutiva 

 
As questões 35 e 36 referem-se ao texto seguinte: 
 

Odisseia em quadrinhos 
  

Autor(a): Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa 
Ilustrador(a): Piero Bagnariol 

 

 Com cerca de 2.700 anos, a Odisseia continua 
sedutora, vigorosa e surpreendente. Nesta tradução para os 
quadrinhos, o texto grego, que está na origem da literatura, 
se apresenta ainda mais tenaz, oferecendo ideias, imagens, 
versos, personagens, mecanismos e estratagemas 
inventivos que reúnem, em uma grande ciranda, o contexto 
grego de partida e os muitos outros a que a narrativa 
chegou. 
 

Disponível em: 
<www.editorapeiropolis.com.br/livro/?id=333&tit=Odissei

a+em+quadrinos>. Acesso em: 9 dez. 2013. 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. Os vocábulos SEDUTORA, VIGOROSA, 
SURPREENDENTE e TENAZ classificam-se 
sintaticamente como predicativos do objeto. 
II. “O texto grego” é o sujeito do verbo “apresentar-se”. 
III. Em “Com cerca de 2.700 anos, a Odisseia continua 
sedutora, vigorosa e surpreendente” podemos classificar o 
predicado como sendo verbal. 

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

 
36 - Das afirmações seguintes: 
I. Quanto a sua predicação o verbo “CHEGAR” é 
intransitivo. 
II. Em “Nesta tradução para os quadrinhos, o texto grego 
[...] se apresenta ainda mais tenaz” identificamos um 
exemplo de predicado verbo-nominal. 
III. O verbo “OFERECER”, no contexto, classifica-se 
como “transitivo indireto”. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e II. 
E) Todos estão incorretos. 

 
 

Beba, banhe-se, lave seu carro, regue suas plantas e suas 
plantações. Mas lembre-se de usar com moderação e buscar 
meios de reutilizar sempre que possível. A natureza nos deu 
esse presente e, como forma de agradecimento, devemos dar a 
ela o direito de continuar sendo generosa. Não deixe que a água 
seja um recurso escasso.  
 

Um recado da sua revista Terra da Gente e dos Conselhos 
Regionais de Biologia no Dia Mundial da Água, 22 de março. 



 

 

 

  

A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

37 - A função sintática do termo destacado é: 
A) objeto indireto 
B) complemento nominal 
C) objeto direto 
D) aposto 
E) vocativo 

 
38 - A regência nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) É preciso ter atenção para com nossos pais. 
B) Tenhamos amor aos nossos semelhantes. 
C) Elas não têm certeza por coisa alguma. 
D) O diretor despachou favoravelmente a nós. 
E) O professor é afável com seus alunos. 

 
39 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
restritiva no seguinte item: 

A) O ator reclamava que seus papéis em novela não 
eram bons. 

B) Não acreditas em amor à primeira vista porque 
nunca amaste. 

C) Levei-a ao cinema para que visse “A máscara de 
zorro”. 

D) O jovem que se esforça progride. 
E) Só desejo uma coisa: que essa situação acabe 

logo. 
 
40 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
apresentam emprego incorreto de hífen. 

A) mini-saia | pós-graduação 
B) auto-aprendizagem | circum-escolar 
C) anti-higiênico | hidro-elétrico 
D) extra-regular | co-educação 
E) semi-interno | contra-regra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 




