PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ (PE)

PORTUGUÊS
Considere o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e
04.
Fábula dos Dois Leões

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zoológico. Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despistar os perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tijuca e outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de
todo jeito mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem
o leite.
Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o
leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da
Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso
pedir a um deputado do PTB que arranjasse vaga para ele no
Jardim Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem
em reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como deputado do PTB arranja sempre colocação para quem não interessa
colocar, o leão foi reconduzido à sua jaula.
Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do
leão que fugira para o centro da cidade quando, lá um dia, o
bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim Zoológico gordo,
sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do
Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é
leão.
Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as
florestas da Tijuca disse pro coleguinha:
— Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo e ainda voltar com essa saúde? Eu, que
fugi para as matas da Tijuca, tive que pedir arreglo, porque
quase não encontrava o que comer, como é então que você...
vá, diz como foi.
O outro leão então explicou: — Eu meti os peitos e fui
me esconder numa repartição pública.
Cada dia eu comia um funcionário e ninguém dava por
falta dele.
— E por que voltou pra cá? Tinham acabado os funcionários?
— Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário
público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor,
idem um chefe de seção, funcionários diversos, ninguém dava
por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o cafezinho... me apanharam.
Fonte: “Primo Altamirando e Elas”, Stanislaw Ponte Preta. Editora do Autor – Rio de
Janeiro, 1961, pág. 153.

01. Considerando o diálogo entre os dois leões, no estudo das
figuras de linguagem, podemos identificar um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Antítese.
Eufemismo.
Prosopopéia.
Catacrese.
Anáfora.
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02. Considere o enunciado extraído do texto de Stanislaw
Ponte Preta: ―...Voltou magro, faminto e alquebrado‖. A
palavra em destaque pode ser substituída sem alteração contextual por:
A)
B)
C)
D)
E)

violento
estressado
desgostoso
desconfiado
abatido

03. Considere o fragmento textual seguinte e assinale a alternativa correta. ―...Voltou para o Jardim Zoológico gordo,
sadio, vendendo saúde‖.
A)
B)
C)
D)
E)

Consiste na presença de antítese.
É notório o registro de uma metáfora.
Há característica forte de uma hipérbole.
Há a insinuação de uma aliteração.
Registra-se um pleonasmo vicioso.

04. Pelo texto de Stanislaw Ponte Preta é possível concluir
que:
A) o tempo em que os dois leões estiveram separados
foi de sete meses e três semanas.
B) no Brasil há uma carência de servidores públicos para serviços administrativos.
C) ambos leões foram capturados simultaneamente.
D) o segundo leão (gordo e sadio) pediu arreglo depois
de oito meses.
E) o primeiro leão adotou capciosamente o sistema vegetariano.
Considere o texto seguinte para a questão 05.
Irene no Céu
Irene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor
Imagino Irene entrando no céu:
– Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:
– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.
Fonte: Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de janeiro: José Olympio, 1970.
pág. 125

05. Considerando a forma de tratamento do último verso,
podemos concluir que:
I.

Do ponto de vista da norma culta, a frase deveria
ser: Entre, Irene.
II. Trata-se de uma variedade coloquial da língua.
III. Estabelece uma relação informal de comunicação
entre os falantes.
IV. Não constitui erro de linguagem, na fala popular.
Está(ão) correta(s) as proposições:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, II, III e IV.
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06. Marque a alternativa em que o elemento indicado entre
parênteses NÃO preenche corretamente os espaços:
A) O office boy chegou inesperadamente ______ novo
restaurante (àquele).
B) Mário deseja uma pizza ____ moda italiana (à).
C) Voltará daqui _____ meia hora (a).
D) Seja bem-vindo _____fria São Paulo (à).
E) O concurso público será daqui _____ duas semanas
(a).
07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
baseado na classificação da palavra que:
1.
2.
3.
4.
5.

Substantivo
Pronome relativo
Pronome interrogativo
Conjunção subordinada integrante
Conjunção coordenada explicativa

B) Sua Excelência, o Sr. Ministro, conquistastes vossos
adeptos.
C) Vossa Excelência trouxe seus documentos indeferidos?
D) Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria que envieis seu currículo.
E) Informamos que Vossa Excelência e vossos auxiliares sois bem recebidos.
12. As palavras nuvens e margens não são acentuadas pela
mesma razão que:
A)
B)
C)
D)
E)

Polens
Jovens
Edens
Hifens
Himens

Considere a imagem abaixo e responda a questão 13.

( ) Somos bombardeados por uma massa de informações contrárias, que não leva a nada nem a lugar nenhum.
( ) Que houve com a família?
( ) Ela fingiu que não o via.
( ) Todos têm um quê de ambição.
( ) Não seja tão ambicioso que você pode sofrer.
A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

2 – 3 – 4 – 1 – 5.
4 – 1 – 5 – 2 – 3.
1 – 2 – 3 – 5 – 4.
4 – 3 – 1 – 2 – 5.
3 – 2 – 4 – 1 – 5.

08. Assinale a alternativa em que há oração na voz reflexiva:
A) O prédio na íntegra desabava.
B) Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo
madrugador.
C) O festival Rock In Rio fará o maior sucesso.
D) Eu jamais tinha ouvido coisa igual.
E) Joana com aquela cabeleira penteava-se.
09. O processo de formação da palavra ―combate‖ é:
A)
B)
C)
D)
E)

Composição por aglutinação
Derivação regressiva
Composição por justaposição
Hibridismo
Derivação parassintética

10. A alternativa em que todas as palavras estão grafadas
corretamente é:
A)
B)
C)
D)
E)

exceção, enxurrada, jiló, belesa.
excessão, enxorrada, jiló, beleza.
ecessão, enchurrada, giló, beleza.
esseção, enchorrada, jilo, beleza.
exceção, enxurrada, jiló, beleza.

11. Assinale o enunciado em que o pronome e o verbo em
destaque estão usados CORRETAMENTE, de acordo com a
norma culta.
A) Vossas Senhorias, desculpe-me, mas vossos documentos estão incompletos.
FONOAUDIÓLOGO

13. Quanto ao discurso do personagem:
I. É possível identificar o uso formal da próclise;
II. Há uma conjugação inadequada posterior ao pronome pessoal ―me‖;
III. Houve uma supressão de fonemas no verbo ―estar‖,
presente no texto.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
III, apenas;
II e III, apenas;
I, II e III.

14. No trecho ―Esse shopping vai abrir hoje?‖ a palavra em
destaque apresenta um:
A)
B)
C)
D)
E)

Dígrafo
Encontro vocálico
Ditongo
Hiato
Tritongo

15. Considere o enunciado a seguir: ―Não obstante, além de
praticamente não haver programas educativos, a televisão
brasileira ainda insiste em explorar o lado sensual da mulher
de forma vulgar.‖ A expressão destacada anteriormente poderá ser substituída sem alteração de sentido por:
A)
B)
C)
D)
E)

E.
Então.
Por mais que.
Entretanto.
Pois.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Baseado em Jakubovicz o tratamento fonoaudiológico de
gagueira baseia-se em quatro fases. Assinale a fase a qual ―o
paciente aprende a diminuir sua ansiedade em relação a fala e
aprende a reconhecer as reações negativas ligada ao ato de
falar‖:
A)
B)
C)
D)
E)

Identificação;
Modificação;
Dessensibilização;
Estabilização;
Conscientização.

17. Na terapia da gagueira, assinale a técnica de ―soltar o
som‖, a qual visa a auto correção durante o bloqueio e não
mais depois dele:
A)
B)
C)
D)
E)

Cancelamento;
Pull out;
Preparatory set;
Identificação;
Conscientização.

18. Assinale a alternativa correta:
A) A tuba auditiva é o canal que comunica a orofaringe
com a orelha média, propiciando a entrada de ar nessa cavidade;
B) A orelha média constitui-se um transformador altamente eficiente, que possibilita a transmissão adequada das vibrações aéreas aos líquidos labirínticos;
C) O músculo tensor do tímpano é inervado pelo facial,
VII par, liga-se ao cabo do martelo e tem como função puxar o ossículo martelo para dentro da orelha
média;
D) O músculo estapédio é inervado pelo trigêmeo, V
par, liga-se a cabeça do estribo e tem como função
puxar este ossículo na direção da janela do vestíbulo;
E) O mecanismo hidráulico e de alavanca aumenta 20
vezes a pressão sonora, o que equivale a uma amplificação de 30 dB.
19. Assinale a curva timpanométrica correspondente a um
paciente que possui cicatriz na membrana timpânica e sistema
tímpano- ossicular rígido:
A)
B)
C)
D)
E)

A;
B;
C;
As;
Ad.

20. Com relação às células ciliadas externas (CCE) e internas
(CCI) do órgão de Corti, assinale a alternativa incorreta:
A)
B)
C)
D)

Existem 3.500 CCI;
Existem 12.000 a 20.000 CCE;
As CCI não são móveis e possui núcleo central;
As CCE são móveis e possuem núcleo na base da
célula;
E) As CCI realizam 5% de sinapses aferentes.

FONOAUDIÓLOGO

21. Assinale a alternativa que corresponde às características
audiológicas na presbiacusia:
A) Perda auditiva neuro-sensorial, mista ou condutiva
de grau variável;
B) Perda condutiva unilateral de grau variável;
C) Perda auditiva neuro sensorial bilateral temporário
ou permanente e atinge frequências altas;
D) Perda auditiva condutiva de grau leve a profundo
com perda nas frequências altas;
E) Perda auditiva neuro sensorial bilateral, progressiva
e dificuldade de reconhecimento de fala.
22. O PEATE consiste em respostas auditivas de tronco encefálico. Assinale a alternativa correta:
A) É captada em resposta a ativação total da cóclea
(2000 a 4000 HZ);
B) Os limiares do PEATE podem ocultar uma importante perda auditiva nas frequências agudas;
C) O PEATE não afere limiares auditivos de forma objetiva;
D) O PEATE não informa sobre discriminação, recrutamento e adaptação;
E) O estímulo do PEATE (click) estimula o giro apical
da cóclea.
23. Com relação aos moldes dos aparelhos auditivos, assinale
a opção acústica que reduz a sensação de ―ouvido tapado‖
causado pelo molde:
A)
B)
C)
D)
E)

Atenuadores;
Filtros acústicos;
Ventilação;
Efeito corneta;
Ganho acústico.

24. De acordo com Mara Behlau, as disfonias se classificam
em:
A)
B)
C)
D)
E)

Psicogênica, funcional, orgânica-funcional;
Funcional, orgânica primária, orgânica secundária;
Psicogênica, orgânica primária, orgânica secundária;
Funcional, orgânica-funcional;
Orgânica primária, orgânica secundária.

25. Com relação a inervação da laringe, assinale o nervo
responsável pela inervação dos músculos motores da laringe
com exceção do músculo cricotireoideo:
A)
B)
C)
D)
E)

Nervo laríngeo;
Nervo recorrente laríngeo;
Nervo laríngeo superior;
Nervo glossofaríngeo;
Nervo trigêmeo.

26. Um paciente que possui sulco na prega vocal (rigidez
mucosa) com redução de onda mucosa apresentará:
A)
B)
C)
D)
E)

Voz rouca;
Voz soprosa;
Voz bitonal;
Voz diplofônica;
Voz áspera.
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27. Baseado em Marchesan, assinale a alternativa referente ao
início da sucção:
A)
B)
C)
D)
E)

29º semana de vida intra uterina;
32º semana de vida intra uterina;
40º semana de vida intra uterina;
5º mês de vida intra uterina;
3º mês de vida intra uterina.

28. Assinale a alternativa que corresponde a fase da deglutição que se caracteriza por ser consciente e involuntária:
A)
B)
C)
D)
E)

Fase oral;
Fase faríngea;
Fase esofágica;
Fase oral e faríngea;
Fase oral e esofágica.

Edema ao redor dos olhos;
Hiperplasia de gengivas;
Hiperfunção dos músculos elevadores;
Altura facial aumentada;
Lábios entreabertos e ressecados.

30. No tratamento das disfagias orofaríngeas são utilizadas
algumas manobras posturais. Assinale a manobra que tem
como objetivo principal proteger as vias aéreas:
A)
B)
C)
D)
E)

Cabeça para baixo;
Cabeça para trás;
Cabeça virada para lado ruim;
Cabeça inclinada para o lado bom;
Cabeça para cima.

31. A estrutura do sistema nervoso central, responsável pela
temperatura, comportamento emocional, saciedade, sede,
diurese, endócrino é:
A) Núcleos da base;
B) Tálamo;
C) Corpo estriado;

D) Formação reticular;
E) Hipotálamo.

32. A dificuldade na escrita com letra ilegível, distorção na
forma das letras e má distribuição da escrita consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

Dislexia;
Disgrafia;
Disortografia;
Dislexia fonológica;
Dislexia lexical.

33. Um paciente que apresenta distúrbio têmporo-mandibular
apresentará dificuldade nos seguintes fonemas:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas bilabiais: p e b;
Apenas fricativos:f e v;
Apenas fricativos:s e z;
S,z,t,d,n.l;
P,b,m,f,v.

34. Dentre as doenças neuromusculares, assinale a alternativa
que corresponde a lesão do neurônio motor superior e neurônio motor inferior:
A) Esclerose lateral Amiotrófica;
B) Esclerose múltipla;
FONOAUDIÓLOGO

35. Assinale o item que não corresponde a disartrofonia flácida:
A) Lesão do sistema nervoso periférico;
B) Alteração de movimentos automáticos, voluntários e
reflexo;
C) Espasticidade e hiperreflexia;
D) Voz soprosa;
E) Desarticulação.
36. Um paciente com afasia pode apresentar jargão em sua
comunicação. Assinale a alternativa correta com relação aos
tipos de jargão:

29. Dentre as características do respirador oral, assinale a
opção que não corresponde:
A)
B)
C)
D)
E)

C) Neuropatia periférica;
D) Miastenia gravis;
E) Miopatias inflamatórias.

A)
B)
C)
D)
E)

Indiferenciado, assemântico, parafásico
Semântico, diferenciado, parafásico
Neologismo, assemântico, parafásico
Digressão, diferenciado, parafásico
Perífrase, fonêmico, formal

37. Assinale a alternativa que não corresponde a uma alteração estrutural mínima na prega vocal:
A)
B)
C)
D)
E)

Sulco vocal
Cisto epidermóide
Ponte mucosa
Vasculodisgenesia
Edema de reinke

38. P.A.S, 50 anos, após realizar tratamento quimioterápico
com drogas ototóxicas, está apresentando vertigem, dificuldade para escutar e sensação de plenitude auricular. Ao realizar audiometria e imitanciometria o paciente apresentará o
seguinte perfil:
A) Perda auditiva condutiva bilateral, timpanograma tipo ―B‖
B) Perda auditiva sensorioneural unilateral descendente,
timpanograma tipo ―A‖
C) Perda auditiva sensorioneural unilateral descendente,
timpanograma tipo ―B‖
D) Perda auditiva sensorioneural bilateral ascendente,
timpanograma tipo ―A‖
E) Perda auditiva sensorioneural bilateral descendente,
timpanograma tipo ―A‖
39. Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternativa que
corresponde ao teste para pesquisa do fenômeno de adaptação:
A) Tone decay
B) Teste de SISI
C) Prova de Fowler

D) Teste de Rinne
E) Teste de Weber

40. Um paciente com paralisia cerebral pode apresentar alteração na linguagem. Dentre as alternativas abaixo assinale a
que NÂO corresponde:
A) Balbucio pobre em diversidade de sons e frequência
de emissão
B) Alteração de fluência e prosódia
C) Distúrbio articulatório
D) Sintaxe elaborada e léxico reduzido
E) Dificuldade na percepção visual, auditiva e tátil
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