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➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação da COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Um         pêndulo         é         sempre         um         exemplo         clássico         de
fenômenos         oscilatórios.         Duas         das         principais
características         de         um         processo         oscilatório         são         a
amplitude         e         a         frequência         da         oscilação,         ambas         facilmente
identificáveis         no         exemplo         do         pêndulo.         Uma         unidade
usual         de         frequência         (f)         é         o         hertz         (Hz),         que         equivale         ao
número         de         oscilações         ao         longo         de:__________.

Marque         a         alternativa         com         dados         corretos         para         completar
o         enunciado:

(A) Um         segundo

(B) Três         segundos

(C) Um         minuto

(D) Um         minuto         e         meio

Questão 02
Reeducação         das         Puberfonias         -         A         alteração         do         processo
da         mudança         vocal,         por         falta         de         rebaixamento         da         laringe.
exigirá         uma         orientação         fonoaudiológica         e         psicológica,         já
que         muitos         pacientes         apresentam         problemas         de
identificação         com         o         modelo         vocal         masculino.         O
tratamento         fonoaudiológico         será         baseado         em         um
trabalho         corporal,         envolvendo:         postura,         respiração,
ressonadores,         entre         outros.

No         trabalho         com         ressonadores,         temos         abordagens
diferentes,         excetuando-se:

(A) Fazendo         com         que         o         paciente         escute         um         tom         grave
de         piano         e         incentivando         a         reproduzi-lo.

(B) Executando         no         paciente,         um         rebaixamento         mecânico
da         laringe         embora         com         uso         de         boa         suavidade,         para
facilitar         a         busca         de         sons         agudos.

(C) Utilizando         um         exercício         de         força         simples         e         fazendo-o
emitir         uma         vogal         sobre         um         tom         grave.

(D) Dando         uma         risada,         fazendo         com         que         o         paciente
sustente         a         vogal         alongada.

Questão 03
O         balbucio         surge         (entre         6         e         8         meses)         no         momento         em
que         o         bebê         está         começando         a         usar         a         voz         para         transmitir
seus         desejos.         Dessa         forma,         entende-se         que         a         voz
exerce         papel         preponderante         na         comunicação         e         no
relacionamento         humano.         A         voz         ajuda         a         enriquecer         a
transmissão         da         mensagem         articulada,         acrescentando         à
palavra         elementos         que         identificam         o         indivíduo         (falante)
tanto         quanto         sua         fisionomia         e         impressões         digitais.

Nessa         linha         de         análise,         marque         o         elemento         que         NÃO
contempla         nenhum         dos         aspectos         que         se         pode
acrescentar         à         palavra,         conforme         citado         no         enunciado:

(A) O         idioma.

(B) A         entonação.

(C) O         conteúdo         emocional.

(D) A         expressividade.

Questão 04
A         voz         humana         precisa         ser         bem         usada         sob         vários
aspectos         a         que         ajudarão         a         preservá-la,         evitando-se
prejuízos         que         podem         ser         irreversíveis.         (...)         A         voz         usada
inadequadamente         poderá         causar         o         aparecimento         de:

(A) Nódulos         nas         cordas         vocais.

(B) Fibroma.

(C) Papiloma.

(D) Dislelia         ou         disglossia.

Questão 05
A         disfagia         é         um         distúrbio         da         deglutição         causado         por
alterações         em         uma         ou         mais         fases         da         deglutição,
podendo         ser         decorrente         de         causas         neurológicas         e/ou
estruturais.         Como         consequência,         pode         gerar         a         entrada
de         alimento         nas         vias         aéreas         causando         tosse,
sufocação/asfixia,         aspiração         laringo-traqueal,         problemas
pulmonares,         desidratação,         perda         de         peso         e         morte(2,3).
Durante         o         processamento         de         alimentação         as         partículas
de         alimento         são         reduzidas         em         tamanho         por         mastigação         e
salivação,         sendo         amolecidas         até         que         a         consistência         seja
ideal         para         a         deglutição.         O         conhecimento         da         fisiologia         e
anatomia         relacionada         à         deglutição         é         fundamental         para         a
avaliação         e         tratamento         de         suas         desordens.

Nesse         processo         deve         haver         movimentos         cíclicos         da
mandíbula,         intimamente         coordenados         com         os
movimentos         da:

I.Boca         e         bochechas.

II.Arcada         dentária         (superior         e         inferior).

III.Língua         e         osso         hioide.

IV.Palato         mole         e         dobras         palatinas.

Marque         a         série         CORRETA.

(A) Apenas,         I,         III         e         IV.

(B) I,         II,         III         e         IV.

(C) Apenas,         I,         II         e         III.

(D) Apenas,         I         e         III.

Questão 06
Didaticamente,         a         deglutição         orofaríngea         pode         ser
dividida         em         fases         a         saber:

I.Fase         preparatória.

II.Fase         mastigatória.

III.Fase         oral.
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IV.Fase         faríngea.

V.Fase         esofágica.

Marque         a         alternativa         cuja         série         está         CORRETA.

(A) Apenas,         II,         III         e         V.

(B) I,         II,         III,         IV         e         V.

(C) Apenas,         II,         IV         e         V.

(D) Apenas,         I,         III,         IV         e         V.

Questão 07
Sobre         "Etiopatogenia         das         Disfonias         Funcionais",         marque
a         alternativa         INCORRETA.

(A) A         disfonia         funcional         é         definida         como         uma         alteração
da         função         vocal.

(B) A         disfonia         funcional         é         provocada         eventualmente         por
uma         perturbação         da         atitude         vocal.

(C) A         etiologia         das         disfonias         funcionais         é         sempre
múltipla.

(D) A         disfonia         funcional         pode         complicar-se         com         lesões
orgânicas         da         laringe,         provocadas         pelo         esforço         vocal
(nódulos)         ou         por         alterações         orgânicas         transitórias
(laringite).

Questão 08
A         voz         é         ar         sonorizado,         logo,         temos         necessidade         de         um
trabalho         respiratório,         porque         a         respiração         deve
possibilitar         uma         pressão         aérea         suficiente,         mas         também
sustentada,         de         forma         que         se         aproveite         totalmente         o         ar
expirado,         convertendo-o         em         som         e         mantendo         uma
dinâmica         correta.

Neste         sentido,         tem-se         que         as         bases         da         respiração         NÃO
contemplam:

(A) Conseguir         uma         coordenação         fonorrespiratória
correta.

(B) Possibilitar         as         diferenças         entre         os         sons         nasais         e         os
orais.

(C) Instaurar         uma         respiração         costodiafragmática         que
permita         um         controle         muscular         do         sopro         sem
repercutir         em         outros         aspectos         fonéticos.

(D) Controlar         o         ar         expirado.

Questão 09
Quando         o         fonoaudiólogo         entrar         no         quarto         do         hospital
para         visitar         a         mamãe         e         o         recém-nascido,         ele         vai         indagar
a         mamãe         sobre         a         amamentação,         orientando-a         para         os
cuidados         básicos         para         uma         amamentação         saudável,         sem
riscos         para         o         bebê,         EXCETO         no         aspecto:

(A) Após         completar         o         tempo         de         mamada,         a         mamãe         deve
colocar         o         bebê         no         ombro         dela         para         ele         arrotar,
apoiando         bem         a         cabecinha         dele.

(B) As         orientações         dadas         para         a         amamentação         natural
não         servem         para         a         amamentação         artificial         (com
mamadeira).

(C) O         fonoaudiólogo         deve         ressaltar         para         a         mamãe         a
importância         das         orientações         da         posição         de
amamentar         devido         ao         formato         da         tuba         auditiva,
porque         o         bebê         pode         ter         otites,         caso         o         leite         escoe
para         o         ouvido         médio         (OM).

(D) Posição         do         bebê         no         momento         de         amamentar:         o         bebê
deve         ficar         próximo         do         corpo         da         mãe,         com         a         cabeça
apoiada         entre         o         braço         e         o         antebraço,         o         cotovelo         dela
deve         ficar         um         pouco         elevado         ou         apoiado         a         um
travesseiro.

Questão 10
As         alterações         da         comunicação         podem         ser         classificadas
de         acordo         com         diversos         critérios:         Sintomáticos,
Topográficos,         Funcionais,         Etiológicos         gerais,         Temporais
(momento         do         surgimento).

Nesse         critério,         identificam-se         elementos:         genéticos,
lesionais         (vasculares,         tumorais,         traumáticos,         tóxicos,
infecciosos,         degenerativos,         metabólicos,         dentre         outros),
ambientais,         emocionais.

Marque         o         critério         que         se         pode         identificar         pelos         elementos
apresentados.

(A) Sintomáticos.

(B) Funcionais.

(C) Topográficos.

(D) Etiológicos         gerais.

Questão 11
Classicamente,         distingue-se         a         expressão         verbal         da         não         -
verbal         e         desta         a         comunicação         emocional,         além         da
gestualidade         simbólica.

Sobre         as         "Bases         Neurofisiológicas         da         Expressão         Oral",
bem         como         seus         mecanismos         de         controle,         marque         a
alternativa         INCORRETA.

(A) A         musculatura         extrínseca         laríngea         exerce         uma         ação
de         válvula         fechando         ou         abrindo         a         glote         na         emissão
dos         sons,         somente         com         voz.

(B) Os         movimentos         do         aparelho         bucolaríngeo         são
controlados         por         vários         nervos         cranianos.

(C) Os         vocábulos         são         emitidos         durante         a         expiração         por
intermédio         da         vibração         das         cordas         vocais
acompanhada         de         uma         disposição         adequada         das
diferentes         partes         do         aparelho         bucolaríngeo.

(D) A         musculatura         intrínseca         laríngea         encontra-se
inervada         pelo         nervo         recorrente,         ramo         do         nervo         vago
ou         pneumogástrico         (X         par         craniano).

Questão 12
Deglutição         é         um         ato         complexo,         que         inclui         atividades
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voluntárias         e         reflexas,         envolvendo         diferentes         músculos         e
nervos.         Tem         a         função         de         levar         o         alimento         da         boca         até         o
estômago,         além         de         proteção         das         vias         aéreas,         sendo
dividida         em         fases,         EXCETO:

(A) Oral.

(B) Esofágica.

(C) Faríngea.

(D) Preensão.

Questão 13
Sobre         a         atuação         do         "Fonoaudiólogo         Hospitalar         na
Abordagem         Interdisciplinar         na         Disfagia         Orofaríngea"
NÃO         se         deve         pontuar         o         que         consta         na         alternativa:

(A) O         objeto         da         implantação         de         serviços         de
fonoaudiologia         em         hospitais         centra-se         em         atender
pacientes         com         sequelas         da         comunicação         oral         e
escritas,         além         das         funções         neurovegetativas.

(B) A         deglutição         orofaríngea         considerada         normal         envolve
um         complexo         grupo         de         estruturas         interdependentes
que         precisam         ser         avaliadas         pelo         Fonoaudiólogo.

(C) Geralmente,         o         Fonoaudiólogo         hospitalar         está         inserido
num         ambulatório         para         atender         crianças         e/ou         adultos,
sendo         sempre         requisitado         para         procedimentos         de
retirada         de         sonda         enteral         e         re         -         introdução         da
alimentação         via         oral         dos         pacientes         internados         em
enfermarias,         na         Unidade         semi         -         intensiva         e         na         UTI.

(D) A         deglutição         orofaríngea         com         seu         envolvimento         num
complexo         grupo         de         estruturas         interdependentes,
conectadas         ao         mecanismo         neural,         é         um         processo
dinâmico         e         de         curta         duração.

Questão 14
As         diferentes         camadas         do         córtex         auditivo         apresentam
conexões         com         outras         partes         do         sistema         nervoso,
obedecendo         a         um         padrão         semelhante         ao         que         se         observa
em         córtices         primários         de         outras         modalidades         sensoriais.
Por         exemplo,         as         aferências         ao         córtex         auditivo,
destinam-se         à         camada         IV,         enquanto         as         camadas         V         e         VI
projetam-se,         respectivamente,         ao         corpo         geniculado
medial         e         colícilo         inferior.

(AIRES,         Margarida         de         Mello.         Fisiologia.         Editora         Guanabara         Koogan.         Rio         de         Janeiro.         Cap.

24.         P239/40.)

Analise         as         assertivas         com         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para
falso:

(__)Área         auditiva         está         situada         no         giro         temporal         e
corresponde         à         área         41         de         Brodmann.

(__)Estimulações         elétricas         da         área         auditiva         em         um
indivíduo         acordado         causam         alucinações         auditivas.

(__)Lesões         bilaterais         do         giro         temporal         causam         surdez
completa.

(__)Lesões         unilaterais         provocam         perda         da         acuidade
auditiva,         já         que,         ao         contrário         das         demais         vias         sensitivas,
a         via         auditiva         não         é         totalmente         cruzada,         estando         a

cóclea         representada         nos         dois         hemisférios         cerebrais.

Marque         a         alternativa         com         a         série         CORRETA:

(A) V,         V,         F,         V.

(B) F,         V,         V,         V.

(C) V,         F,         F,         V.

(D) V,         V,         V,         V.

Questão 15
Audiograma         mostrando         hipoacusia         neuro         -         sensorial
moderada         unilateral,         com         discriminação         baixa         em
desacordo         com         o         perfil         tonal         "tone         decay"         positivo,
sugere:

(A) Otite         secretora.

(B) Neuroma         do         acústico.

(C) Otite         média         aguda.

(D) Presbiacusia.

Questão 16
Analise         esta         informação:         "Distúrbio         na         produção
fonológica,         geralmente         pela         dificuldade         no         aprendizado
dos         traços         distintivos         dos         fonemas.         Há         casos         em         que         os
erros         não         acontecem         sistematicamente,         mas         dependem
do         contexto         da         série         fonêmica         que         constitui         a         palavra.
Nesses         casos,         é         importante         realizar         um         estudo         tanto
perceptivo         como         um         práxico".

Os         elementos         enunciados         identificam:

(A) Dislalia.

(B) Atraso         na         linguagem.

(C) Disglossia.

(D) Disfonia.

Questão 17
Tendo         como         objeto         de         investigação         os         sons         de         uma
língua,         a         Fonética         e         a         Fonologia         constituem         subáreas         da
Linguística         de         extrema         importância         para         a
Fonoaudiologia,         que         é         a         ciência         que         cuida         de         todos         os
processos         de         comunicação         humana         e         seu
desenvolvimento,         tendo         como         um         dos         focos         de         atenção
a         voz         e         a         fala,         tantos         em         seus         aspectos         de         produção
quanto         de         percepção.         Com         base         na         Fonética         e         na
Fonologia,         o         fonoaudiólogo         poderá         realizar         diagnósticos
e         adequar         suas         terapias         com         mais         segurança.

Sobre         o         estudo         "Fonético         e         Fonológico",         analise         as
assertivas         com         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso:

(__)A         Fonética         investiga         o         som         na         perspectiva         material
som.

(__)Cabe         à         Fonética         investigar:         1.         Os         mecanismos
aerodinâmicos         e         articulatórios         dos         sons         da         fala,         o         que
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compete         à         Fonética         Articulatória.         2.         As         suas
propriedades         físicas,         matéria         de         investigação         da
Fonética         Acústica.         3.         Os         mecanismos         de         percepção
desses         sons         pelo         sistema         auditivo.

(__)A         Fonética         tem         competência         auditiva         ou         perceptual.

(__)Com         base         nas         descrições         fonéticas         e         por         meio         de
um         modelo,         cabe         à         Fonologia         interpretar         o         valor         do         som
para         o         sistema         linguístico,         ou         seja,         a         parte         imaterial         do
som.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) V,         V,         F,         F.

(B) F,         V,         F,         V.

(C) V,         V,         V,         V.

(D) V,         F,         V,         V.

Questão 18
No         estudo         dos         quadros         "Fonéticos         e         Fonológicos"         do
sistema         consonantal,         classificam-se         as         consoantes,         em
conformidade         aos         parâmetros         articulatórios,         em:

I.Oclusivas         e         africadas.

II.Fricativas         e         nasais.

III.Enxutas         e         líquidas.

IV.Glides         e         glotais.

Marque         a         classificação         ou         as         classificações         que
apresenta         (m)         erro         (s):

(A) Apenas,         I         e         II.

(B) Apenas,         II         e         IV.

(C) Apenas,         III.

(D) Apenas,         I.

Questão 19
Analise         as         assertivas:

I.Visam         ao         alinhamento         corporal         e         relaxamento.

II.Auxiliam         a         coordenação         pneumo-articulatória         e
liberação         dos         articuladores         da         fala         e         ressonadores.

III.Melhora         da         qualidade         e         intensidade         vocal         e         aumento
da         flexibilidade         e         entonação.

IV.Auxiliam         na         mobilidade         e         tonicidade         dos         órgãos
fonoarticulatórios.

V.Auxiliam         no         relaxamento         da         mandíbula         e         na
mobilidade         e         tonicidade         labial.

VI.Reabilitação         e         aperfeiçoamento         vocal.

Marque         a         alternativa         que         contém         APENAS         informações
referentes         às         "Técnicas         para         vocalizar         com         facilidade"         -

usadas         pelos         Fonoaudiólogos.

(A) I,         III,         V         e         VI.

(B) II,         IV         e         VI.

(C) II,         III         e         V.

(D) I,         II         e         III.

Questão 20
Paciente         apresentando         paralisia         facial         periférica,
hipoacusia         moderada,         otalgia         e         vesículas         no         meato
acústico         externo         e         pavilhão         auricular         sugere         Síndrome
de:

(A) Down.

(B) Alport.

(C) Mão         -         Audição.

(D) Ramsay-Hunt.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 21 a 30.

Amizade         é         uma         palavra         pequenininha

Amizade         é         uma         palavra         pequenininha,         mas         que         nunca
vem         sozinha.         Ela         dá         sempre         a         mão         com         o         conta         comigo,
estou         aqui,         se         precisar,         me         chame,         desejo-lhe         muita
saúde,         estou         feliz         por         você,         torço         por         você,         se         precisar
de         um         ombro,         tenho         dois,         penso         em         você,         gosto         de         você
estou         te         ouvindo,         não         te         esqueço,         mesmo         se         não         nos
falamos         todos         os         dias...

Amizade         é         esse         amor         misterioso         e         gostoso         do         coração
dividido         e         unificado         ao         mesmo         tempo.         Quem         pode
entender         que         o         coração         possa         amar         tanto         e         tantos?

O         coração         de         um         amigo         é         como         um         mapa-múndi         onde
cada         um         se         encontra         em         algum         lugar,         mas         todos         fazem
parte         do         mesmo         globo.         O         coração         de         um         amigo         é         um
bombardeio         de         sentimentos         bons.         Diferentes,         especiais         e
importantes,         cada         um         à         sua         maneira.         É         como         diz         a
música         "Amigo         é         coisa         para         se         guardar         no         lado         esquerdo
do         peito."

E         são         nas         diferenças         que         nos         completamos,         nas
desavenças         que         aprendemos         o         perdão,         a         paciência         e         a
humildade.         Ser         amigo         é         saber         aceitar         que         os         outros         não
sejam         iguais         à         gente,         mas         que         os         seus         valores         podem
enriquecer         ainda         mais         os         que         temos         e         amá-los         apesar
das         diferenças,         como         se         ama         uma         rosa         com         espinhos,
mas         não         menos         bela.

Sozinho         não         é         quem         não         tem         ninguém;         sozinho         é         quem
não         tem         um         amigo.         Pouco         importa         saber         em         que         parte
do         mundo         nossos         amigos         se         encontram         se         podemos
sentir         na         alma         que         dentro         de         nós         e         dentro         deles         há         um
espaço         reservado         que         nada         mais         poderá         preencher.
Amizade,         doce         amizade...         se         somos         dois,         unidos
seremos         um         elo         forte;         se         somos         muitos,         seremos         uma
corrente         que         nada         poderá         vencer.

FONOAUDIÓLOGO - 1 5



Autora         Letícia         Thompson.         http://www.leticiathompson.net/amizade_e_uma

_palavra_pequenininha.htm.Adaptado.

Questão 21
A         forma         verbal         "DESEJO"         destacada         em         "...DESEJO-lhe
muita         saúde"         pode         ser         classificada,         no         contexto         em         que
foi         empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal)         como         sendo:

(A) Intransitiva.

(B) Transitiva         indireta.

(C) Transitiva         direta         e         indireta.

(D) Transitiva         direta.

Questão 22
Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         regra         que         justifica
a         acentuação         gráfica         da         palavra         SAÚDE         em
"...desejo-lhe         muita         SAÚDE".

(A) São         acentuados         graficamente         todos         os         paroxítonos
terminados         em         E.

(B) São         acentuados         graficamente         todos         os         paroxítonos
com         hiatos.

(C) Acentua-se         a         letra         -U,         desde         seja         a         segunda         vogal
tônica         de         um         hiato         e         esteja         sozinha.

(D) Acentua-se         a         letra         -U,         desde         seja         a         segunda         vogal
átona         de         um         hiato         e         esteja         sozinha.

Questão 23
No         trecho         "Amizade,         doce         amizade...         se         somos         dois,
unidos         seremos         um         elo         forte;         se         somos         muitos,         seremos
uma         corrente         que         nada         poderá         vencer"         a         palavra         DOCE
tem         o         sentido         de         "Que         agrada         ao         coração,         ao         espírito,
Que         apresenta         suavidade;         suave,         sereno"

Veja         abaixo         outros         significados         para         a         palavra         DOCE:

Doce

do·ce

adj         m+f

1.Que         possui         sabor         de         açúcar         ou         de         mel.

2.Temperado         com         açúcar,         mel         ou         qualquer         outro
ingrediente         sacarino         (diz-se         de         alimento).

3.Que         exerce         nos         sentidos         uma         impressão         agradável         por
ser         saboroso         como         mel;         apetitoso.

4.FIG         Que         não         é         amargo         ou         que         não         amarga.

(...)

sm

(...)

3.Aquilo         que         é         agradável         ao         paladar         em         razão         da

doçura.

4.REG         (BA,         MG,         MT)         Vaçúcar.

5.FIG         Pessoa         dócil,         meiga,         educada,         carinhosa,
obediente.

https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=doce

As         acepções         do         substantivo         "DOCE"         no         verbete
caracterizam         o         que         é         chamado         precisamente         de:

(A) Paronímia,         diferentes         palavras         com         sons
semelhantes.

(B) Homonímia,         diferentes         palavras         para         um         só         sentido.

(C) Ambiguidade,         de         sentido         incerto.

(D) Polissemia,         diferentes         sentidos         para         uma         mesma
palavra.

Questão 24
No         trecho:         "Amizade         é         uma         palavra         pequenininha,         mas
que         nunca         vem         sozinha",         a         vírgula         foi         empregada         para:

(A) Separar         a         conjunção         "mas"         que         liga         orações         em         um
mesmo         período.

(B) Separar         expressões         que         indiquem         explicação
intercaladas         na         oração.

(C) Separar         o         aposto.

(D) Separar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

Questão 25
Em         "Ser         amigo         é         saber         aceitar         QUE         OS         OUTROS         NÃO
SEJAM         IGUAIS         À         GENTE",         a         oração         "que         os         outros         não
sejam         iguais         à         gente"         é         classificada         gramaticalmente
como:

(A) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Predicativa.

(C) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Indireta.

(D) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

Questão 26
"Diferentes,         especiais         e         importantes,         cada         um         à         sua
maneira.         É         como         diz         a         música         "Amigo         é         coisa         para         se
guardar         no         lado         esquerdo         do         peito."

A         autora,         ao         citar         outro         texto,         exemplifica         uma         marca
característica         da         textualidade.

Assinale         a         opção         que         a         indica:

(A) Intertextualidade.

(B) Coesão.

(C) Conhecimento         de         mundo.

(D) Informatividade.
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Questão 27
Na         frase:         "O         coração         de         um         amigo         é         um         BOMBARDEIO
de         sentimentos         bons",         a         palavra         BOMBARDEIO         obedece
ao         processo         de         formação         por         derivação:

(A) Sufixal.

(B) Prefixal.

(C) Parassintética.

(D) Regressiva.

Questão 28
No         trecho:         "O         coração         de         um         amigo         é         como         um
mapa-múndi         onde         cada         um         se         encontra         em         algum         lugar,
mas         todos         fazem         parte         do         mesmo         globo",         está         presente
o         sentido         figurado         que         pode         ser         caracterizado         como         uma
figura         de         linguagem         presente,         conhecida         como:

(A) Eufemismo.

(B) Sinestesia.

(C) Comparação.

(D) Metáfora.

Questão 29
No         trecho:         "Amizade         é         UMA         PALAVRA         PEQUENININHA
,         mas         que         nunca         vem         sozinha.",         o         termo         destacado         está
exercendo         função         sintática         de:

(A) Objeto         indireto.

(B) Predicativo         do         sujeito.

(C) Complemento         nominal.

(D) Objeto         direto.

Questão 30
Em         "Quem         pode         entender         QUE         o         coração         possa         amar
tanto         e         tantos?",         a         palavra         que,         em         destaque,         deve         ser
classificada         como:

(A) Preposição.

(B) Pronome         relativo.

(C) Partícula         de         realce.

(D) Conjunção         integrante.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
Assim         como         na         antiguidade         foram         eleitas         as         sete
maravilhas         do         mundo,         hoje         podemos         contemplar         as         sete
maravilhas         do         mundo         moderno,         que         tem         como
representante         do         Brasil:

(A) O         Bondinho         do         Pão-de-Açúcar.

(B) O         museu         do         MASP.

(C) O         Cristo         Redentor.

(D) A         Igreja         da         Pampulha.

Questão 32
Entre         os         itens         abaixo         citamos         alguns         dos         direitos         dos
servidores         públicos         de         Princesa/SC,         sujeitos         ao         regime
jurídico         único,         conforme         define         a         Lei         Orgânica         Municipal.
Analise-os:

I.Repouso         semanal         remunerado,         preferencialmente         aos
sábados.

II.Redução         dos         riscos         inerentes         ao         trabalho,         por         meio         de
normas         de         saúde,         higiene         e         segurança.

III.Piso         de         salário         ou         vencimento         proporcional         a         extensão
e         a         complexidade         do         trabalho.

IV.Garantia         de         salário,         nunca         inferior         ao         mínimo         para         os
que         percebem         remuneração         variável.

Após         análise,         escolha         a         alternativa         correspondente.

(A) Apenas,         o         item         II         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(B) Apenas,         o         item         I         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(C) Apenas,         o         item         III         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(D) Apenas,         o         item         IV         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

Questão 33
O         estado         de         Santa         Catarina         é         considerado         um         exemplo
de         desenvolvimento         para         o         restante         do         país,         fato         este
que         em         muito         se         deve         à         diversidade         econômica         da
região.         Qual         das         alternativas         abaixo         cita         as         principais
atividades         econômicas         desenvolvidas         no         oeste
catarinense?

(A) Indústria         de         papel.

(B) Produção         alimentar         e         de         móveis.

(C) Tecnologia,         turismo.

(D) Indústria         têxtil         e         vestuário.

Questão 34
A         vegetação         do         município         de         Princesa/SC         conta         com
parte         de         um         importante         bioma         brasileiro.         Qual         é         esse
bioma?

(A) A         Caatinga.

(B) A         Mata         Atlântica.

(C) O         pantanal.

(D) Os         pampas.

Questão 35
Na         busca         por         alternativas         que         visam         reduzir         os
problemas         de         fornecimento         de         energia         elétrica         no         Brasil,
algumas         alternativas         vêm         sendo         implantadas,         visando
também         a         produção         de         energias         limpas         e         renováveis.
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Qual         das         opções         abaixo         cita         um         exemplo         de         energia         que
NÃO         se         enquadra         neste         conceito?

(A) Eólica.

(B) Maremotriz.

(C) Termelétrica.

(D) Solar.
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