
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* 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 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 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. 
* 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. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * 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!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FONOAUDIÓLOGO 



 

PARTE I - FONOAUDIÓLOGO 
 
01 - Complete o enunciado com os tipos de Paralisia 
Cerebral com base nas características discorridos no texto, 
em seguida assinale a alternativa correta. 
A criança ________________ tem movimentos 
involuntários constantes, mesmo quando tenta permanecer 
imóvel. Já a criança ________________ não tem 
movimentos involuntários quando está sentada imóvel, mas 
realiza movimentos voluntários desajeitados e inábeis, por 
outro lado, a criança _____________________ tem 
movimentos pobres e fracos e, muitas vezes, dificuldade 
para se mover. 

A) Atetóide; atáxica; espástica. 
B) Atáxica; ateóide; espástica. 
C) Hemiplégica; espástica; atetóide. 
D) Espástica; atetóide; quadriplégica. 
E) Diplégica; hemiplégica; quadriplégica.  

 
02 - São considerados como auxiliares no mecanismo 
pressórico e esfíncteriano no processo da deglutição, com 
exceção de: 

A) Lábios. 
B) Fechamento da glote. 
C) Esfíncter velofaríngeo. 
D) Contração do anel cricofaríngeo. 
E) Músculos digástrico.  

 
03 - Bebê à termo, parto normal, APGAR 9, peso ao nascer 
de 2.950 gramas e nenhuma intercorrência clínica ou 
qualquer fator de risco neurológico e/ou neonatal, 
desenvolvimento sensório-motor-oral dentro da 
normalidade. Sua alimentação até os 06 meses de idade foi 
via aleitamento materno exclusivo sem qualquer indício de 
aspiração pulmonar. Porém, a partir do sexto mês de vida, o 
bebê passou a apresentar aspiração durante fase faríngea da 
deglutição, não apresentando qualquer outra alteração 
clínica. Qual seria uma possível explicação para este tipo de 
ocorrência? 

A) Provável neuropatia não evolutiva. 
B) Suspeita de Hipóxia neonatal. 
C) Suspeita de hérnia de hiato. 
D) Provável lesão no nervo laríngeo.  
E) Provável abaixamento da laringe da posição 

anatômica no pescoço com o crescimento. 
 

04 - Conjunto de características vocais de um paciente com 
potencial risco a ser disfágico. 

A) Hiperconstrição laríngea, voz áspera com pitch 
vocal aguda, ataque vocal brusco. 

B) Voz crepitante, ataque vocal soproso e 
hiperconstrição laríngea. 

C) Ressonância vocal laringofaríngea, voz diplofônica 
com presença de fenda vocal paralela. 

D) Nasalidade grave, astenia, soprosidade vocal, voz 
pastosa.  

E) Formação nodular em 1/3 médio de prega vocal, 
voz rouco-soprosa e hipercinesia laríngea.  

 
 
 
 
 

05 - Segundo Hall em 2007, consiste num distúrbio motor 
da fala caracterizado pela dificuldade de programação e 
planejamento das sequências dos movimentos motores da 
fala, resultando em erros de produção dos sons. 

A) Apraxia. 
B) Agramatismo. 
C) Disfemia. 
D) Distúrbio miofuncional orofacial. 
E) Anomia. 

 
06 - Durante o processo de deglutição ocorre o fechamento 
pela cartilagem epiglote que se inclina, posteriormente, 
provocando a suspensão temporária da respiração. É muito 
importante a sinergia entre a respiração e a deglutição. Que 
região ocorre este processo? 

A) Nasofaringe. 
B) Orofaringe. 
C) Laringofaringe. 
D) Cavidade oral. 
E) Esôfago.  

 
07 - São diversas as alterações resultantes de lesões no 
sistema extrapiramidal, mais especificamente, nos núcleos 
da base: núcleo caudado, putâmen, globo pálido, corpo 
subtalâmico de Luys, locus niger. Assinale a alternativa que 
não corresponda a uma das alterações motoras 
desencadeadas por lesões específicas no sistema 
extrapiramidal. 

A) Sindrome parkinsoniana. 
B) A atetose. 
C) Distonias. 
D) Coreia.   
E) Hipercinesia espástica. 

 
08 - Eleva-se pela ação dos músculos supra-hióideos e, em 
consequência, ocorre uma dilatação da faringe por meio dos 
músculos constritores da faringe para que o bolus alimentar 
possa alojar-se. Qual estrutura anatômica o texto acima se 
refere?  

A) Cartilagem epiglote. 
B) Osso hióide 
C) Cartilagem cricóide. 
D) Músculos ariepiglóticos. 
E) Cartilagem corniculada.  

 
09 - Com relação às Pregas Vocais, ação correspondente ao 
movimento unilateral ou bilateral em direção à linha axial 
ou ao plano mediano dele próprio. 

A) Abdução. 
B) Mobilidade. 
C) Adução. 
D) Paresia. 
E) Paralisia.  

 
10 - Com relação à técnica vocal por meio da utilização de 
tubos de ressonância, assinale a alternativa incorreta. 

A) O fluxo da voz e sua reflexão na água aumenta a 
pressão nas vias aéreas, o que auxilia a manter a 
laringe estreita e elevada, evitando esforço 
excessivo, reduzindo a força de colisão entre as 
pregas vocais e produzindo um efeito de massagem 
nos tecidos moles da boca e laringe. 



 

B) Os resultados positivos do uso dos tubos de 
ressonância devem-se à firmeza na vibração das 
pregas vocais e ao favorecimento de uma vibração 
isocrômica em toda extensão das pregas vocais. 

C) A técnica quando utilizada corretamente promove 
ativação correlacionada dos músculos abdominais 
inferiores para produzir a energia necessária, 
evitando tensão excessiva da laringe. 

D) Com a variação de frequência exercita-se o 
alongamento e encurtamento das pregas vocais. 

E) O feedback sensorial ajuda a desenvolver uma 
conscientização do corpo na produção da voz. 

  
11 - Recurso comumente utilizado por fonoaudiólogos na 
clínica de Voz, sua aplicação consiste na análise da voz e na 
qualidade vocal por meio de uma série de funções e 
parâmetros, permitindo ao clínico realizar o acompanhamento 
e comparações entre arquivos de um mesmo cliente e entre 
modelos de voz. 

A) Técnica de monitoramento. 
B) Técnica de biofeedback. 
C) Análise acústica da voz. 
D) Eletromiografia. 
E) Eletroestimulação. 

 
12 - Método inicialmente desenvolvido para o tratamento vocal 
na doença de Parkinson e que consiste num tratamento breve, 
porém intenso cuja aplicabilidade consiste numa sequência de 
exercícios a fim de automatizar o uso da voz em forte 
intensidade a partir do aprendizado motor, do estímulo e da 
motivação. 

A) Firmeza Glótica. 
B) Método Friedman. 
C) Método Castilho de Morales. 
D) Método Feldenkrais. 
E) Método Lee Silverman. 

 
13 - Sobre o Cisto Vocal, assinale a alternativa incorreta. 

A) Cistos vocais começaram a ter diagnóstico mais 
preciso com o uso da estroboscopia na rotina clínica. 

B) Monocordite, edema, nódulos unilaterais e diminuição 
ou ausência de vibração de uma das pregas vocais 
representam alguns sinais associados ao cisto vocal. 

C) Estão geralmente localizados no terço-médio da prega 
vocal, na camada superficial da lâmina própria e 
também no ligamento vocal. 

D) Cistos vocais são considerados alterações congênitas 
das pregas vocais 

E) O tratamento indicado é a fonoterapia, cujo objetivo e 
diminuir o esforço vocal, e possui bons resultados no 
controle da disfonia. 
 

14 - A escala GRBAS foi criada em 1969, pelo Comitê para 
Testes de Função Fonatória da Sociedade Japonesa de 
Logopedia e Foniatria (SJLF), passando a ser uma das escalas 
mais difundidas internacionalmente. A escala GRBAS é uma 
importante ferramenta para: 

A) Análise acústica da voz. 
B) Análise espectrográfica da voz. 
C) Análise perceptivo-auditiva da voz.  
D) Análise da qualidade vocal. 
E) Análise psicoacústica vocal. 

 

15 - Qualidade vocal adquirida após cirurgia de tireoide, 
características:  voz soprosa, ataque vocal soproso, pitch 
agudo, loudness rebaixado, tempo máximo de fonação 
reduzido, esforço fonatório e melhora na qualidade vocal 
com lateralização da posição de cabeça. 

A) Paralisia unilateral de prega vocal. 
B) Microdiafragma laríngeo. 
C) Fenda vocal. 
D) Pólipo vocal. 
E) Edema laríngeo.     

 
16 - É um exame objetivo de audição que avalia a 
integridade da via auditiva, não tendo como objetivo 
substituir procedimentos audiológicos de rotina, e sim 
complementá-los no diagnóstico de problemas auditivos. 

A) Potencial Evocado de Longa latência. 
B) Otoemissões acústicas. 
C) Imitanciometria. 
D) Audiometria de tronco cerebral. 
E) Avaliação do processamento auditivo. 

 
17 - Quando o labirinto é estimulado ou reage a algum 
distúrbio do organismo, pode ocorrer ____________, que é 
movimento ocular fisiológico de correção do desvio do 
olhar. Caracteriza-se por uma componente lenta de origem 
_____________ e uma componente rápida originária na 
________________, de direção oposta, quando o olho volta 
para a linha média.  

A) nistagmo; vestibular; formação reticular. 
B) vertigem; no núcleo caudado; região do núcleo 

geniculado.  
C) cinesia ocular; na formação reticular; região do 

vestíbulo. 
D) tremor ocular; na ampola do labirinto; formação 

reticular.  
E) diplopia ocular; vestibular; região do núcleo 

geniculado. 
 
18 - Procedimento audiológico de difícil aplicação numa 
criança pouco colaborativa de 02 anos de idade. 

A) Observação do comportamento auditivo. 
B) Audiometria com reforço visual. 
C) Audiometria lúdica. 
D) Audiometria tonal. 
E) Peep show.    

 
19 - Representam indicadores de risco para deficiência 
auditiva no período gestacional, com exceção de: 

A) Infecções congênitas. 
B) Medicação ototóxica. 
C) Síndromes congênitas. 
D) Permanência em incubadora (> sete dias).  
E) Toxoplasmose durante a primeira infância. 

 
20 - Teste imitanciométrico realizado com o intuito de 
verificar a presença de tontura ou nistágmo secundários a 
uma estimulação sonora em nível de pressão elevado no 
meato acústico externo. 

A) Fenômeno de Túlio. 
B) Rine positivo 
C) Recrutamento de Metz. 
D) Microfonismo auditivo. 
E) Manobra de Valsalva 



 

21 - Sobre as Emissões Otoacústicas (EOA), assinale a 
alternativa incorreta. 

A) São sons gerados dentro da cóclea normal somente 
ocorrida como resposta à estimulação acústica. 

B) Dependem de propriedades ativas da cóclea (células 
ciliadas externas). Tais emissões constituem um 
índice muito sensível da integridade do mecanismo 
auditivo, uma vez que a resposta desaparece quando 
existe qualquer anomalia funcional significativa no 
ouvido interno ou médio.  

C) As EOA avaliam a integridade coclear, sendo 
fundamentais como diagnóstico diferencial e 
detecção de possíveis alterações auditivas em bebês 
recém-nascidos. 

D) As Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes 
(EOAET) são caracterizadas como uma energia 
sonora produzida na cóclea que se propaga pela 
orelha média até o meato acústico externo, como 
resposta a estímulo sonoro de frequências 
especificas e geradas somente em bandas de 
frequências nas quais as células ciliadas externas 
(cóclea) estão em condições normais.  

E) O exame das Emissões Otoacústicas pode ser 
utilizado como ferramenta de Triagem Auditiva 
Neonatal Universal. 
 

22 - Com relação à audição, seus distúrbios e as formas 
específicas de testagem auditiva; analise as alternativas e 
em seguida assinale a opção que contenha a informação 
incorreta. 

A) A perda condutiva afeta as orelhas externa e média, 
que são responsáveis por conduzir o som do meio 
ambiente até a orelha interna.  

B) A perda sensorioneural afeta a orelha interna, e o 
nervo da audição. 

C) A timpanometria é um exame utilizado para avaliar 
a complacência da membrana timpânica e a 
mobilidade dos ossículos do ouvido médio.  

D) A audiometria com reforço visual objetiva-se a 
avaliar a audição da criança por meio de suas 
respostas comportamentais frente ao estímulo 
sonoro, como por exemplo, localizar a fonte sonora, 
piscar, ou arregalar os olhos. 

E) Para que ocorra o distúrbio de processamento 
auditivo não é necessário que a audição seja normal. 

 
23 - Transtorno de base neurológica, frequentemente 
hereditário, que se caracteriza pela dificuldade no 
processamento da leitura e da escrita, e um dos grandes 
causadores da desistência escolar. O fonoaudiólogo e o 
psicopedagogo são fundamentais para estimular a 
organização perceptiva e habilidades mentais envolvidas no 
processo de aprendizagem da leitura e escrita deste paciente. 
Qual distúrbio a descrição acima se refere? 

A) Disfemia. 
B) Dislalia. 
C) Agramatismo 
D) Dislexia. 
E) Discalculia 

 
 
 
 

24 - Primeiro procedimento realizado junto ao paciente na 
clínica fonoaudiológica. Nesse contato inicial se busca 
conhecer o paciente, histórico familiar, aspectos 
significativos de sua história de vida, queixas, dúvidas e 
relatos pessoais. Uma escuta atenta e sensível é fundamental 
para estabelecer a conduta terapêutica. 

A) Triagem. 
B) Avaliação 
C) Anamnese. 
D) Terapia Direta. 
E) Observação Comportamental. 

 
25 - Com relação às diversas formas de atuação 
fonoaudiológica, a Orientação consiste numa importante 
ferramenta utilizada para uma boa relação entre o Terapeuta 
e o Familiar/Paciente, além de uma atividade intimamente 
relacionada na conscientização do problema e ao sucesso 
terapêutico. Com base no planejamento terapêutico em 
Orientação fonoaudiológica, analise as proposições abaixo 
diretamente relacionadas a essa linha de atuação e julgue-as 
em Verdadeiras (V) ou Falsas (F), em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
(   ) Objetiva-se a traçar um plano terapêutico e aplicá-lo 
com brevidade diretamente no paciente a fim de promover 
superação imediata de suas alterações na expressão e/ou 
recepção da linguagem oral. 
(   ) Neste processo poderá utilizar-se de uma abordagem 
familiar como ponto chave no trabalho fonoaudiológico. 
A comunicação entre o profissional e a família deve ser 
estabelecida desde o primeiro contato e fortalecida 
durante todo o processo terapêutico até a sua finalização. 
(    ) Pode ser realizada no ambiente escolar, caso o 
problema esteja relacionado ou possuir alguma 
interferência neste ambiente, devendo ser mantido um 
contato frequente com os educadores de sua escola. 
( ) Poderá ser criado uma comunicação com outros 
profissionais envolvidos.  Na medida em que o 
atendimento fonoaudiológico implique em um trabalho 
conjunto, o intercâmbio com os outros profissionais é 
sempre importante. 
(    ) Consiste na prática clínica diretamente com o 
paciente nos consultórios, abordando os distúrbios da 
comunicação e promovendo a superação dos processos 
implicados na produção da fala e sua fluência. 

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

 
26 - A produção oral da palavra Pipoca por “Pipopa” por 
uma criança de 03 anos, em sua troca fonêmica sugere que 
a mesma apresentou o processo fonológico de:  

A) Redução de sílaba. 
B) Harmonia consonantal. 
C) Plosivização de fricativa. 
D) Omissão de arquifonema. 
E) Simplificação de líquida.  

 
 
 
 
 



 

27 - Sobre o desenvolvimento fonológico da criança, 
Lamprecht em 2004 descreveu a aquisição da linguagem 
oral em crianças em condições de normalidade, dessa 
forma, estabeleceu um padrão de aquisição fonológica de 
acordo com faixa etária. Assinale a alternativa que contradiz 
os preceitos observados por Lamprecht em sua pesquisa. 

A) Os sons (fonemas) plosivos e nasais são os últimos 
a serem adquiridos pelas crianças com 
desenvolvimento fonológico normal. Entre 1 ano e 
6 meses à 1 anos e 8 meses os fonemas plosivos /p/, 
/b/, /t/, /d/, /k/, /g/ e os nasais /m/ e /n/ são 
adquiridos. Com 1 ano e 8 meses os fricativos /v/ e 
/f/ são adquiridos. 

B) Os fonemas /s/, /z/, /ch/, /j/ são de aquisição mais 
tardia na classe dos fricativos. Com 2 anos o 
fonema /z/ já aparece na fala; com 2 anos e 6 meses 
os /s/ e /j/; e com 2 anos e 10 meses o /ch/. 

C) Os fonemas líquidos são marcados pela aquisição 
mais tardia devido a sua complexidade articulatória 
e fonológica. Dentro desse grupo o /l/ é a primeiro 
a ser dominado pelas crianças a partir dos 2 anos e 
8 meses. 

D) Apesar da explosão do vocabulário adquirido pela 
criança, ela ainda não domina todos os fonemas da 
fala, portanto é esperada algumas trocas em sua fala 
que são normais e chamadas de simplificações 
fonológicas ou processos fonológicos. 

E) As simplificações fonológicas são trocas de sons 
mais difíceis pelos mais fáceis. No entanto, em 
condições normais esses “erros” na fala da criança 
vão desaparecendo gradativamente. 

 
28 - Sobre as características de uma criança com Autismo, 
analise as proposições abaixo em Verdadeiras (V) ou Falsas 
(F), em seguida assinale a alternativa correta.   
(  ) Aparente falta de reação aos sons ambientais e 
direcionados; pouco ou nenhum contato visual; tendência 
ao isolamento e introspecção; aversão ao toque físico. 

(  ) Ausência completa de linguagem oral ao atraso 
significativo em sua aquisição; desenvoltura de fala 
menos elaborada dependendo do nível da afecção da 
desordem. 
( ) Estereotipias corporais; ecolalia de fala e 
comportamentos atípicos. 
(   ) Possui inteligência prática, mas apresenta dificuldade 
em compreender instruções simples; desproporção entre 
a reação de medo sem propósito aparente à uma completa 
falta de noção de perigo. 
(   ) Crises de agressividade e desorganização emocional 
frente à situações frustrantes; comportamentos 
ritualísticos e repetitivos. 

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

 
 

 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

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

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto  

 
 A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 



 

As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro. 

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 

 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
 
 
 



 

37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


