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PORTUGUÊS

Bola de cristal revela bom 2010 para cinema nacional

Vamos brincar um pouco de bola de cristal. Na minha,
começam a aparecer sinais de que o 2010 do cinema brasileiro
será ótimo, ao menos em termos de público. Com base em uma
lista de lançamentos do site Filme B, é possível arriscar que o
próximo ano será o segundo melhor do período da retomada,
logo abaixo de 2003, que registrou mais de 22 milhões de
espectadores para filmes nacionais.

Quais são os indícios? Primeiro,
claro, “Lula, o Filho do Brasil”, que estreia
em janeiro. Talvez o filme não chegue aos
10 milhões de espectadores desejado
pelo produtor Luiz Carlos Barreto. Mas
dá para dizer, sem medo de errar, que ele
quebrará o recorde de público da
retomada que hoje pertence a “Se Eu
Fosse Você 2”, que teve mais de 6
milhões de ingressos vendidos.

Até aí, foi fácil. Agora uma
previsão mais ousada: “Chico Xavier”, biografia do médium
mineiro com a assinatura de Daniel Filho, vai se aproximar da
casa dos 5 milhões de espectadores. De onde vem essa certeza?
Do sucesso de “Bezerra de Menezes”, filme modesto que levou
mais de 400 mil pessoas ao cinema apenas com seu chamariz
espírita, quase sem campanha de marketing.

Para finalizar, chuto outros quatro filmes que, a meu ver,
vão ultrapassar a barreira de 1 milhão de espectadores: “Quincas
Berro D’Água”, “Bruna Surfistinha”, “O Bem Amado” e “Tropa
de Elite 2”. Ou seja, seis filmes acima dessa marca – um a menos
que em 2003.

Minha bola de cristal só não consegue me dizer se 2010
será bom em termos de qualidade. Aí só Deus sabe. Nesse caso,
as previsões são retroativas. Só dá para afirmar que 2009 foi
decepcionante nesse sentido. Mas isso vai merecer um outro
post em breve.

Disponível em: http://colunistas.ig.com.br/ricardocalil/2009/12/08/bola-de-cristal-2010-sera-

otimo-para-o-cinema-nacional/. Acesso em 08/12/2009.

01 – De acordo com o autor 2010 será o ano do cinema brasileiro
porque:

A) lançará um filme que conta a história do presidente do Brasil;
B) o filme “Lula, o filho do Brasil” terá mais de 10 milhões de

espectadores;
C) serão lançados mais de seis filmes em 2010;
D) pela expectativa de público que deve ser maior que em 2003;
E) pela qualidade dos filmes que serão lançados.

Ricardo Calil

É crítico de cinema, redator-chefe da revista “Trip” e colaborador
da “Folha de S. Paulo”. Escreveu sobre filmes e outros assuntos
para o site NoMínimo, a revista “Bravo” e os jornais “Gazeta
Mercantil” e “Jornal da Tarde”, entre outros.

02 – Conforme o tom do texto, a boa previsão para o filme
biográfico “Chico Xavier” se deve ao motivo de que:

A) sua história é admirada por milhares de seguidores da
doutrina espírita;

B) uma grande campanha de marketing foi feita pelo diretor
Daniel Filho;

C) um filme empreitado por um diretor como Daniel filho não se
pode perder;

D) há um grande chamariz por ser de temática espírita;
E) baseado noutro filme do mesmo tema que levou mais de 400

mil pessoas aos cinemas, estima-se que este leve muito mais
gente.

03 – O autor do texto diz que “foi fácil” até determinada previsão
e que nas próximas “vai ousar”. Isso se dá porque:

A) o tema do primeiro filme é demasiado importante para os
espectadores em relação aos demais;

B) é mais fácil prever uma estimativa de números de
espectadores de filmes com temáticas mais comuns do que
aquelas envolvendo assuntos relativos à religiosidade do
povo;

C) o diretor de “Lula, o filho do Brasil” tem um nome mais
relevante no cinema que o do filme “Chico Xavier”;

D) um se trata de uma biografia autorizada e o outro de uma
autobiografia;

E) o primeiro quebrará o recorde de outro filme já estabelecido
no mundo da sétima arte.

04 – Quando o autor do texto afirma “um a menos que em
2003”, referindo-se ao total de filmes para 2010, ele sugere que:

A) o menor índice de filmes implicará em perda de audiência em
2010;

B) que o número 1 milhão corresponderá ao valor de bilheteria
em 2010;

C) mesmo com um número menor de filmes, isso não implicará
menor número de público para 2010;

D) apenas um filme em 2003 não ultrapassou a marca de 1 milhão
de espectadores;

E) somente filmes de 2010 ultrapassarão a marca de 1 milhão de
reais.

05 – Na opinião do autor do texto “2009 foi decepcionante”
pois:

A) produziu poucos filmes em relação a 2003 e 2010;
B) os filmes de 2009 não tiveram bons diretores e produtores

como Daniel Filho e Luiz Carlos Barreto;
C) não obteve um bom número de público como houve em 2003

e 2010;
D) as previsões retroativas a 2009 já previam o fracasso dos

filmes;
E) não houve incentivo por parte das leis de incentivo à cultura

já que não havia nenhum filme importante sendo rodado,
como é o filme sobre Lula.
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06 – O artigo “o” destacado no texto faz uma realização anafórica
com a entidade abaixo relacionada:

A) bola de cristal;
B) cinema brasileiro;
C) ano;
D) film B;
E) espectador.

07 – O pronome pessoal “ele” em negrito e sublinhado no texto
faz uma retomada de:

A) Luiz Carlos Barreto;
B) Lula;
C) Se Eu Fosse Você 2;
D) Lula, o Filho do Brasil;
E) Chico Xavier.

08 – Na frase “De onde vem essa certeza?”, o pronome
demonstrativo essa refere-se cataforicamente a:

A) certeza;
B) sucesso;
C) filme;
D) chamariz;
E) campanha.

09 – Nas frases “Aí só Deus sabe” e “Nesse caso, as previsões
são retroativas”. Os termos destacados fazem uma referência
anafórica a:

A) se 2010 será bom em termos de qualidade;
B) minha bola de cristal;
C) previsões retroativas;
D) se 2010 terá mais espectadores;
E) se 2010 venderá mais filmes.

10 – Na frase “Minha bola de cristal só não consegue me dizer
se 2010 será bom em termos de qualidade”, o termo em destaque
tem função de:

A) índice de indeterminação do sujeito;
B) objeto direto;
C) agente apassivador;
D) preposição condicional;
E) conjunção integrante de uma oração subordinada.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sobre a política do município de Cuitegi, todos os ilustres
abaixo já exerceram o papel de prefeito(a) da cidade, EXCETO :

A) Maria Evanisia Paulino e silva
B) Guilherme Cunha Madruga
C) Januario Soares dos Santos
D) Antonio Paulino Filho
E) Ednaldo Paulo Lino

12 – Todo cidadão que nasce em uma cidade, naturalmente, é
chamado por um gentílico correspondente. Neste caso, quem
nasce em Cuitegi é:

A) cuitegiense
B) cuitegense
C) cuitegiano
D) cuitegieniense
E) cuitense

13 – Todos os municípios abaixo citados fazem divisa com
Cuitegi, EXCETO :

A) Guarabira
B) Borborema
C) Alagoinha
D) Pilõezinhos
E) Pilões

14 – Conforme estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, a estimativa da
população do município de Cuitegi corresponde a:

A) 05.824 habitantes
B) 07.243 habitantes
C) 09.473 habitantes
D) 10.124 habitantes
E) 11.935 habitantes

15 – Cuitegi faz parte, geograficamente, de uma mesorregião
do estado da Paraíba formada por 66 municípios denominada:

A) Sertão Paraibano
B) Borborema
C) Agreste Paraibano
D) Mata Paraibana
E) Guarabira

16 – É sabido que em todo município sempre há algo que o
vangloria devido a presença de milhares de pessoas que são
atraídas em uma determinada época, data ou temporada do ano
para comemorar os festejos religiosos. Em Cuitegi não é
diferente, anualmente, as pessoas comparecem durante uma
semana para comemorar a festa de Santos Reis que ocorre no
mês de:

A) janeiro
B) fevereiro
C) julho
D) outubro
E) dezembro

17 – Um fato curioso na cidade de Cuitegi é que Santos Reis
não é oficialmente o padroeiro da cidade, apesar da tradicional
festa que se comemora no município. Religiosamente, o(a)
padroeiro(a) da cidade é:

A) Nossa Senhora da Luz
B) São Sebastião
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C) São Francisco
D) Santo Antônio
E) Nossa Senhora do Rosário

18 – Recentemente, o Governo do Estado da Paraíba apresentou
um projeto à população paraibana, pegando carona em um
audacioso projeto que será financiado pelo Governo Federal,
que pode ser, de vez, a inclinação ascendente da economia
paraibana para os próximos anos. Trata-se da instalação do
“Porto de Águas Profundas” a ser implantado na cidade de:

A) Cabedelo
B) Mataraca
C) Lucena
D) Pitimbú
E) João Pessoa

19 – Associe entre os nomes abaixo os pontos turísticos com as
cidades a que pertencem e assinale a alternativa correta.

( 1 )Pinturas Rupestres
( 2 )Cruz da Menina
( 3 )Roliúde Nordestina (letreiro)
( 4 )Pico do Jabre
( 5 )Vale dos Dinossauros

(    )Patos
(    )Maturéia
(    )Sousa
(    ) Ingá
(    )Cabaceiras

A sequência correta é:

A) 4, 2, 5, 1, 3
B) 2, 4, 5, 3, 1
C) 3, 4, 5, 2, 1
D) 2, 4, 1, 3, 5
E) 2, 4, 5, 1, 3

20 – Todos os artistas abaixo citados são paraibanos, EXCETO:

A) Chico César
B) Zé Ramalho
C) Elba Ramalho
D) Alcymar Monteiro
E) Renata Arruda

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Dentre os componentes da ATM (articulação têmporo-
mandibular), não se inclui:

A) o côndilo mandibular
B) o disco articular
C) o processo coronóide
D) a eminência articular do osso temporal
E) a cavidade condilar (osso temporal)

22 – A laringectomia quase total (near - total) é contra-indicada
quando há:

A) grandes lesoes de hipofaringe
B) insucesso no tratamento radioterápico
C) presença de T³ supraglotica com fixação de uma prega vocal
D) presença de T² e T³ no seio piriforme
E) tumor envolvendo a região interaritenóidea  ou fixação de

ambas as pregas vocais.

23 – Numa perda auditiva condutiva unilateral maior que 30
dB, o reflexo contralateral tem a seguinte configuração:

A) presença na orelha íntegra
B) presente bilateralmente
C) ausente na orelha afetada
D) ausente bilateralmente
E) ausente na orelha íntegra

24 – A disfonia espasmódica tem como características todas as
mencionadas abaixo, exceto:

A) não está associada a doenças neurovegetativas.
B) os sintomas vocais podem estar ausentes durante a risada.
C) é classificada como disfonia focal laríngea.
D) o padrão vibratório das pregas vocais flutua entre

hiperfuncional extremo e hipofuncional ou normal.
E) caracterizada por qualidade vocal tensa-estrangulada, áspera

e /ou entrecortada, com ataque vocal brusco e grande tensão
no aparelho fonador.

25 – De acordo com Sandra Regina, alguns procedimentos
importantes são relacionados para a seleção e adaptação da
prótese auditiva, exceto:

A) Assessoramento
B) Seleção
C) Planejamento
D) Encaminhamento
E) Verificação

26 – O sucesso da adaptação de uma prótese auditiva depende
essencialmente de três parâmetros. Marque a alternativa correta:

A) ganho, saída e resposta de frequência
B) ganho, saída e resposta de intensidade
C) ganho, entrada e resposta de freqüência
D) perda, saída e resposta de frequência
E) perda, saída e resposta de intensidade

27 – Existem alguns fatores que devem ser considerados para
avaliar a necessidade da ventilação no molde da prótese
auditiva, exceto:

A) Incômodo causado pelos ruídos
B) Curva audiométrica
C) Tipo do molde
D) Exame timpanométrico
E) Características da prótese
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28 – O movimento da mandíbula é controlado pelos seguintes
músculos, exceto:

A) masséter
B) pterigóideo medial
C) digástrico
D) pterigóideo lateral
E) temporal

29 – Os procedimentos para pesquisar a localização de estímulos
são os mesmos quando se avaliam as porções internas da boca.
No entanto, deve-se ter em mente que a única estrutura capaz
de reconhecer estímulos tridimensionais é:

A) Parte mucosa das bochechas
B) Papila palatina
C) Língua
D) Palato duro
E) Gengivas

30 – Na atuação da terapia de distúrbio articulatório, há a fase
de treinamento articulatório que passa por várias etapas. Na 2°
etapa do treinamento que tem como objetivo o aprendizado da
produção fonêmica, existem algumas formas para conseguir esse
objetivo. Exceto:

A) estimulação auditiva
B) identificação do fonema a ser trabalhado
C) colocação fonética
D) aproximação progressiva
E) palavra - chave

31 – Leia as afirmativas abaixo e escolha a opção CORRETA em
relação às características da Disartria segundo ZORZI:

1.as dificuldades articulatórias podem ser variáveis , sendo mais
freqüentes a ocorrência de distorções e omissões

2.nos casos de menor gravidade, a criança pode ser até capaz
de imitar sons isolados, embora não seja capaz de empregá-
los na fala espontânea.

3.As dificuldades articulatórias acentuam-se quanto mais
extensos forem os enunciados; o desempenho melhora no
caso de palavras curtas e de sílabas isoladas.

4.Ocorre uma lentidão da velocidade da fala, sendo que, ao
ocorrer uma aceleração da velocidade, aumenta a imprecisão
articulatória.

5.As dificuldades são menos acentuadas na produção das
consoantes

A) as afirmativas 1 e 2 são incorretas
B) as afirmativas 3 e 4 são incorretas
C) as afirmativas 2 e 4 são corretas
D) as afirmativas 2 e 5 são incorretas
E) todas as afirmativas são corretas

32 – Edema de Reinke é uma doença da laringe na qual as
pregas vocais (cordas vocais) tornam-se progressivamente
edematosas (inchadas). Assinale a opção correta:

A) É caracterizado por lesão difusa na camada profunda das
pregas vocais, de coloração rosada, acúmulo de fluido de
modo irregular.

B) Amplia o tempo mínimo de fonação
C) Caracterizado por uma voz aguda, soprosa, crepitante
D) Reduz a amplitude da onda da mucosa, devido ao aumento

de massa nas pregas vocais.
E) Este edema ocorre pelo acúmulo de líquido no espaço de

Reinke, região situada logo abaixo do epitélio de cobertura
das pregas vocais. O nome desta região anatômica é uma
homenagem ao anatomista Friedrich Reinke, que a
descreveu. À medida que o líquido se acumula, este espaço
se alarga, fazendo com que a prega vocal aumente sua
espessura e se projete para o interior da laringe

33 – Numa triagem fonoaudiológica escolar, foi observada em
uma criança a fala incorreta, desempenho escolar deficiente e
dificuldade de compreensão de linguagem, e audição
aparentemente preservada. Com esses dados a criança deverá
ser submetida, alem dos exames convencionais, a:

A) potencial evocado auditivo
B) triagem auditiva neonatal
C) emissões otoacústicas (EOA)
D) BERA
E) avaliação do processamento auditivo central

34 – A deglutição apresenta várias fases. A fase oral é:

A) totalmente voluntária
B) totalmente elaborada involuntariamente
C) inicialmente voluntária e posteriormente involuntária
D) inicialmente involuntária e posteriormente voluntária
E) totalmente voluntária

35 – Uma criança autista apresenta uma linguagem seriamente
comprometida, pois não há intenção comunicativa. Esse aspecto
da linguagem refere-se ao aspecto:

A) pragmático da linguagem
B) gramatical da linguagem
C) morfológico da linguagem
D) sintático da linguagem
E) semântico da linguagem
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36 – Neuropatia Auditiva é o acometimento do nervo auditivo,
que gera uma dessincronia na condução nervosa. De acordo
com esse conceito, marque a alternativa correta quanto aos
achados audiológicos mais freqüentes em relação a essa
patologia:

A) perda auditiva neurossensorial bilateral variando de leve a
profunda; na audiometria vocal encontra-se resultados
compatíveis com avaliação tonal; timpanograma tipo As com
presença de reflexos acústicos ipsi e contralaterais.

B) perda auditiva neuossensorial simétrica bilateral; curva
audiométrica descendente, apresentando uma queda maior
nas frequências altas; audiometria vocal com resultados
compatíveis com a avaliação tonal; timpanograma tipo A;
presença de reflexos estapédicos em níveis normais.

C) acuidade auditiva normal ou o paciente pode apresentar uma
perda auditiva de qualquer grau e configuração; valores de
inteligibilidade de fala desproporcionalmente alterados,
sendo mais prejudicados na presença de ruído; presença de
curva timpanométrica normal com ausência de reflexos
acústicos ipsi e  contralaterais.

D) perda auditiva neurossensorial unilateral com curva
descendente; audiometria vocal  com valores de
inteligibilidade de fala desproporcionalmente reduzidos em
relação à avaliação tonal; timpanograma tipo B com presença
de reflexo acústico contralateral.

E) perda auditiva neurossensorial unilateral com curva
ascendente; audiometria vocal com valores compatíveis com
o grau da perda auditiva; timpanograma normal, os reflexos
acústicos estão presentes, com presença de recrutamento de
Metz na orelha afetada.

37 – Quanto às técnicas de terapia vocal, qual delas abaixo tem
como objetivo eliminar lesão granulomatosa através de
microtraumatismos em sua base?

A) sussurro
B) fonação inspiratória
C) basal
D) arrancamento
E) empuxo

38 – O fonoaudiólogo na sua prática audiologica educacional
com o objetivo de desenvolver a linguagem dos surdos pode
escolher o Oralismo, a Comunicação Total ou o Bilinguismo que
são:

A) abordagens terapêuticas
B) fundamentações linguísticas
C) técnicas fonoaudiológicas
D) filosofias educacionais
E) metodologias médicas

39 – A avaliação clinica relacionada à insuficiência velofaríngea
tem por finalidade detectar:

A) distúrbios respiratórios, hipernasalidade e deficiência
auditiva.

B) hipernasalidade, paresias ou paralisia palatina.

C) hipernasalidade, escape de ar nasal e distúrbios
articulatórios.

D) distúrbios respiratórios, hiponasalidade e alterações
dentárias.

E) distúrbios respiratórios, paralisia palatina e distúrbios
articulatórios.

40 – A disartria atáxica é decorrente de uma lesão no:

A) nervo vago
B) neurônio motor superior
C) nervo facial
D) sistema cerebelar
E) nervo frênico


