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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

➢ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, 
tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido;  

➢ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

➢ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
➢ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
➢ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
➢ NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

➢ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

➢ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
➢ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
➢ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

➢ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 

de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
➢ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
             

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LINGUA PORTUGUESA 
 

Por dentro do hotel espacial com inauguração 
prevista para 2025. 

 
 A empresa americana Orbital Assembly 
acredita que em três anos já será possível se 
hospedar na Pioneer Station, que poderá receber 
até 28 pessoas em um ambiente de hotel de luxo. 
Acordar em um quarto de hotel chique com vista 
para o sistema solar pode ser o futuro das 
viagens, pelo menos se depender da empresa 
espacial Orbital Assembly. 
 Sediada nos EUA, a empresa revelou 
novas informações e conceitos para sua proposta 
de hotel espacial, cujos projetos estão em órbita 
desde 2019. Originalmente lançado pela empresa 
californiana Gateway Foundation – e então 
chamado de Estação Von Braun – este conceito 
futurista consiste em vários módulos conectados 
por poços de elevador que compõem uma roda 
giratória que orbita a Terra. O projeto agora está 
sendo supervisionado pela Orbital Assembly 
Corporation, uma empresa de construção 
espacial que cortou as ligações com a Gateway. A 
Orbital Assembly pretende agora lançar não uma, 
mas duas estações espaciais com alojamento 
turístico: a Voyager Station, o projeto original 
renomeado, está agora programado para 
acomodar 400 pessoas e abrir em 2027, 
enquanto o novo conceito Pioneer Station, com 
capacidade para 28 pessoas, pode ser 
operacional em apenas três anos. O objetivo, diz 
a Orbital Assembly, é administrar um espaço 
“parque empresarial” para abrigar escritórios, 
assim como receber turistas. 
O turismo espacial parece mais próximo do que 
nunca – no ano passado, o bilionário fundador da 
Virgin, Richard Branson, explodiu no espaço 
suborbital com sua empresa Virgin Galactic, 
enquanto o ator de “Star Trek”, William 
Shatner, se tornou a pessoa mais velha no 
espaço graças a um passeio com a Blue Origin. 
Mas ainda há um preço bastante inacreditável 
associado a qualquer viagem espacial, o que 
torna difícil para muitos de nós realmente 
imaginar passar nossas férias anuais fora deste 
mundo. Tim Alatorre, diretor de operações da 
Orbital Assembly, acha que essa barreira será 
eliminada à medida que o turismo espacial 
decolar. “O objetivo sempre foi tornar possível 
que grandes quantidades de pessoas vivam, 
trabalhem e prosperem no espaço”, disse Alatorre 
à CNN Travel. Alatorre diz que o apelo do novo 
conceito Pioneer Station é que sua escala menor 
o torna alcançável mais cedo. “Isso nos dará a 
oportunidade de fazer com que as pessoas 
comecem a experimentar o espaço em uma 
escala maior, mais rapidamente”, disse ele. 
 Espaços de escritório e instalações de 
pesquisa também estarão disponíveis para 
aluguel na Pioneer Station e na Voyager Station. 

Isso, segundo Alatorre, é um “ganha-ganha” para 
a Orbital Assembly, já que muitos de seus 
objetivos de curto prazo dependem de 
financiamento. Orbital Assembly prevê que 
ambas as estações se assemelham a uma roda 
giratória que orbita a Terra. Em uma entrevista de 
2019 à CNN Travel, Alatorre explicou que a física 
da Voyager Station funciona como um balde de 
água girando. “A estação gira, empurrando o 
conteúdo da estação para fora do perímetro da 
estação, da mesma forma que você pode girar 
um balde de água – a água empurra o balde e 
permanece no lugar”, disse ele. Perto do centro 
da estação não haveria gravidade artificial, mas à 
medida que você se move para fora da estação, 
a sensação de gravidade aumenta. 
 A física não mudou, revelou Alatorre mais 
recentemente. Mas, explicou, como a Pioneer 
Station será menor, seu nível de gravidade seria 
diferente. Ainda haverá o que ele chama de 
“confortos” da gravidade artificial, como 
chuveiros, a capacidade de comer e beber 
sentado – mas os espaços com menos gravidade 
permitirão peculiaridades espaciais ainda mais 
divertidas. Renderizações dos interiores de 
ambas as estações sugerem um interior não 
muito diferente de um hotel de luxo aqui na terra, 
apenas com algumas vistas adicionais de outro 
mundo. Alatorre, que tem formação em 
arquitetura, disse anteriormente que a estética do 
hotel era uma resposta direta ao filme de Stanley 
Kubrick, “2001: Uma Odisseia no Espaço” – que 
ele chamou de “quase um plano do que não 
fazer”. “Acho que o objetivo de Stanley Kubrick 
era destacar a divisão entre tecnologia e 
humanidade e, assim, propositalmente, ele fez as 
estações e as naves muito estéreis, limpas e 
alienígenas”. 
 O nome original do hotel 
espacial, Estação Von Braun, foi escolhido 
porque o conceito foi inspirado em projetos de 60 
anos de Wernher von Braun, um engenheiro 
aeroespacial pioneiro na tecnologia de foguetes, 
primeiro na Alemanha e depois nos EUA. 
Enquanto morava na Alemanha, von Braun 
estava envolvido no programa de 
desenvolvimento de foguetes nazistas, então 
nomear o hotel espacial depois dele foi uma 
escolha controversa. A estação não é realmente 
sobre ele. É baseada em seu design e gostamos 
de suas contribuições para a ciência e o espaço”, 
disse o ex-CEO da Orbital Assembly, John 
Blincow, que não está mais associado à empresa, 
em uma entrevista à CNN Travel, em 2021. “Mas 
você sabe, a Estação Voyager é muito mais do 
que isso. É o material do futuro. E queremos um 
nome que não tenha esses anexos.” Os saltos 
espaciais se tornaram mais comuns no ano 
passado, com a Virgin Galactic, a Blue Origin e a 
empresa SpaceX de Elon Musk organizando 
viagens. 
 Alatorre disse que sua equipe “conversou 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/virgin-e-investigada-por-mudanca-de-curso-em-viagem-espacial-de-richard-branson/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/virgin-e-investigada-por-mudanca-de-curso-em-viagem-espacial-de-richard-branson/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/aos-90-anos-ator-william-shatner-pessoa-mais-velha-espaco/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/aos-90-anos-ator-william-shatner-pessoa-mais-velha-espaco/
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com praticamente todo mundo” na indústria 
espacial para uma colaboração. “Para as 
pessoas que são pessimistas ou céticas, o que 
eu sempre disse é ‘nos dê um tempo. Vai 
acontecer’. Não acontece da noite para o dia. E 
apenas espere. E mostraremos o que estamos 
fazendo à medida que avançamos e aí então 
você pode fazer seu julgamento.” 
 
Fonte: https://viagemegastronomia.cnnbrasil.com.br/curiosidades/por-dentro-

do-hotel-espacial-com-inauguracao-prevista-para-2025/ 

 
01) Com base nas informações do texto e nas 
relações existentes entre as partes que o 
compõem, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A)  A Orbital Assembly tem projetos para duas 
estações turísticas no espaço. 
(B)  A Pioneer Station poderá receber até 28 
pessoas em um ambiente de hotel de luxo.  
(C)  A Voyager Station poderá acomodar até 
400 pessoas e tem previsão de abrir em 2027. 
(D)  O nome original do projeto do hotel 
espacial era o de um engenheiro aeroespacial 
pioneiro na tecnologia de foguetes. 
(E)  A estética do hotel espacial imita a 
apresentada no filme “2001: Uma Odisséia no 
espaço”. 
 
02) Assinale a alternativa que apresente 
palavra acentuada pela mesma regra da 
palavra alcançável:   
 
(A)  Módulos. 
(B)  Bilionário. 
(C)  Difícil. 
(D)  Giratória. 
(E)  Órbita. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente, 
respectivamente, o número de fonemas das 
palavras possível e hotel:  
 
(A)  Sete e quatro fonemas. 
(B)  Oito e cinco fonemas. 
(C)  Seis e seis fonemas. 
(D)  Três e dois fonemas. 
(E)  Cinco e três fonemas. 
 
04) Assinale a alternativa que apresente um 
termo adequado para substituir o termo em 
destaque no período, mantendo as mesmas 
relações de sentido com as outras partes do 
texto: “Mas ainda há um preço bastante 
inacreditável associado a qualquer viagem 
espacial, o que torna difícil para muitos de 
nós realmente imaginar passar nossas férias 
anuais fora deste mundo”.  
 

(A)  E. 
(B)  No entanto. 
(C)  De acordo. 
(D)  Ou. 
(E)  Pois. 
 
05) Assinale a alternativa cujo emprego da 
crase seja justificado por Regência Verbal: 
 
(A)  E mostraremos o que estamos fazendo à 
medida que avançamos e aí então você pode 
fazer seu julgamento.  
(B)  O nome da estação espacial é uma 
referência à história de sua construção. 
(C)  “O objetivo sempre foi tornar possível que 
grandes quantidades de pessoas vivam, 
trabalhem e prosperem no espaço”, disse Alatorre 
à CNN Travel. 
(D)  ...disse o ex-CEO da Orbital Assembly, 
John Blincow, que não está mais associado à 
empresa... 
(E) ... acha que essa barreira será eliminada à 
medida que o turismo espacial decolar. 
  
06) Assinale a alternativa que apresente, 
respectivamente, a classe gramatical dos 
termos em destaque no período: “Ainda 
haverá o que ele chama de “confortos” da 
gravidade artificial, como chuveiros, a 
capacidade de comer e beber sentado – mas 
os espaços com menos gravidade permitirão 
peculiaridades espaciais ainda mais 
divertidas”. 
 
(A)  Substantivo - Adjetivo. 
(B)  Preposição - Adjetivo.  
(C)  Preposição - Verbo. 
(D)  Pronome - Substantivo. 
(E)  Substantivo - Verbo. 
 
07) Assinale a alternativa cujo o termo em 
destaque NÃO seja um numeral: 
 
(A) ... mas duas estações espaciais com 
alojamento turístico... 
(B) ... primeiro na Alemanha e depois nos 
EUA...  
(C)  A empresa americana Orbital Assembly 
acredita que em três anos já será... 
(D)  ...com capacidade para 28 pessoas, pode 
ser operacional em apenas três anos. 
(E) ... segundo Alatorre, é um “ganha-ganha” 
para a Orbital Assembly... 
  
08) Assinale a alternativa que apresente a 
circunstância estabelecida pelo termo em 
destaque no período: “O projeto agora está 
sendo supervisionado pela Orbital Assembly 
Corporation, uma empresa de construção 
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espacial que cortou as ligações com a 
Gateway”. 
 
(A)  Afirmação. 
(B)  Tempo.  
(C)  Dúvida.  
(D)  Modo. 
(E)  Negação. 
 
09) Assinale a alternativa que apresente a 
função sintática exercida pelos termos em 
destaque no período: “Sediada nos EUA, a 
empresa revelou novas informações e 
conceitos para sua proposta de hotel 
espacial, cujos projetos estão em órbita desde 
2019”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Objeto Direto. 
(C)  Predicativo do Sujeito. 
(D)  Objeto Indireto. 
(E)  Complemento Nominal. 
 
10) Assinale a alternativa que apresente a 
função sintática exercida pela oração 
subordinada em destaque no período: “E 
mostraremos o que estamos fazendo à 
medida que avançamos e aí então você pode 
fazer seu julgamento”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Advérbio. 
(C)  Objeto Direto.  
(D)  Predicativo. 
(E)  Objeto Indireto. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Um paciente deve realizar uma dieta 
consumindo 2000 calorias por dia. Ele 
consumiu até o final da tarde 80% deste valor 
recomendado, ou seja, ainda deve consumir o 
total de: 
 
(A) 300 calorias.  
(B) 400 calorias.  
(C) 200 calorias.  
(D) 500 calorias. 
(E) 600 calorias. 
 
12) Do orçamento do município X foram 
destinados a Secretaria de Assistência Social 
o valor de R$ 2.358.000,00, esta verba foi 
destinada para ser utilizada ao longo de um 
ano. Passados 9 meses a secretaria já havia 
usado 7/8 deste valor. Com base nestas 
informações, ainda existe de saldo para serem 
utilizados pela secretaria o valor de: 
 

(A) R$ 288.025,00.  
(B) R$ 294.750,00.  
(C) R$ 312.745,00.  
(D) R$ 326.850,00. 
(E) R$ 359.450,00. 
 
13) A tabela abaixo descreve a relação entre a 
variação de temperatura e o número de casos 
de infarto que dão entrada em um centro 
médico. A relação mostra que quanto menor a 
temperatura maior o número de casos de 
infarto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supondo que esta relação permaneça linear. 
O número de casos de infartos esperados 
neste Centro Médico quando a temperatura for 
de - 4º vai ser de: 
 
(A) 18.  
(B) 19.  
(C) 21.  
(D) 22. 
(E) 23. 
  
14) Em um plantão foram atendidos 8 
pacientes, todos eles com os mesmos 
sintomas e com idades de 18, 20, 22, 19, 16, 
18, 21 e 24 anos respectivamente. Se 
calcularmos a média aritmética de idade 
destes pacientes vamos encontrar como 
resposta o valor de: 
 
(A)  18 anos e 6 meses.  
(B)  18 anos e 9 meses.  
(C)  19 anos e 3 meses.   
(D)  19 anos e 9 meses. 
(E)  20 anos e 4 meses. 
 
15) O tempo de internação de 25 pacientes 
com a mesma comorbidade é de em média 7,5 
dias, com desvio-padrão de 3 dias. Qual é o 
valor do coeficiente de variação deste período 
de internação? (use: C.V= (desvio-
padrão/média)x100) 
 
(A) 40%.  
(B) 45%.  
(C) 35%. 
(D) 32,50%. 
(E) 30%. 
 

GRAUS 
CELSIUS 

NÚMERO DE CASOS 
DE INFARTO 

3º 2 

2º 5 

1º 8 

0º 11 

-1º 14 

-2º 17 
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16) A função f(x) = x2- 60x + 500 tem como 
coordenadas de seu vértice um par ordenado 
que está representado pela alternativa: 
 
(A)  (40, 500).  
(B) (-50, 300).  
(C) (30,- 40).  
(D)  (30, - 400). 
(E)  (-20, - 600). 
 
17) Um vírus extremamente contagiante é 
descrito pelo modelo matemático f(x)= 2x + 
100, onde x representa a quantidade de 
semanas de circulação do vírus. Usando este 
modelo, qual a projeção de infectados após 20 
semanas? 
 
(A) 512.000.  
(B) 676.800.  
(C) 828.486.  
(D) 996.884. 
(E) 1.048.676.  
 
18) Um determinado medicamento é 
importado dos Estados Unidos e foram 
adquiridos 264 galões desta medicação 
unidade utilizada naquele país. Utilizando 
como referência que cada galão americano 
equivale a 3,785 litros, a quantidade importada 
deste medicamento em litros é de 
aproximadamente:  
 
(A)  900 litros.  
(B)  960 litros.  
(C) 1000 litros.  
(D) 1075 litros. 
(E) 1100 litros. 
 
19) Um espaço de 20 x 40 metros foi 
destinado a construção de quartos para os 
novos leitos do Hospital Modelo, cada quarto 
vai ter a mesma dimensão que é de 4 x 4 
metros. Considerando a área total destinada 
quantos quartos deste tamanho é possível 
construir neste espaço. 
 
(A) 35.  
(B) 45.  
(C) 50.  
(D) 55. 
(E) 60. 
 
20) Um determinado analgésico é utilizado em 
função do peso do paciente, é recomendado a 
utilização em adultos na proporção de um 
tubete de anestesia a cada 9,09 quilos. De 
acordo com esta informação um paciente que 
tem 55 quilos vai utilizar no máximo um total 
de: 

(A) 5 tubetes. 
(B) 6 tubetes. 
(C) 7 tubetes. 
(D) 8 tubetes. 
(E) 9 tubetes. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
21) No âmbito da cultura internacional, entre 
abril e maio de 2022 ocorreu uma parte do 
julgamento do ex-casal de artistas do cinema 
norte-americano, Johnny Depp e Amber 
Heard. Apesar das acusações mútuas durante 
o processo, qual das opções abaixo melhor 
expressa os motivos principais das denúncias 
iniciais? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Sonegação de impostos e evasão de 
divisas. 
(B) Violência doméstica e difamação. 
(C) Homicídio doloso e formação de 
quadrilha. 
(D) Abandono de menor incapaz e infanticídio. 
(E) Latrocínio e formação de quadrilha. 
 
22) Recentemente, em maio de 2022, a mídia 
nacional noticiou grandes tempestades no 
país. Qual estado brasileiro abaixo foi atingido 
por um ciclone? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Pará. 
(B) Mato Grosso do Sul. 
(C) Santa Catarina. 
(D) Paraíba. 
(E) Acre. 
  
23) Uma importante montadora de veículos 
nacional anunciou a paralisação da produção 
de veículos em sua unidade fabril de Jacareí, 
São Paulo. Embora tenha prometido eletrificar 
a linha de montagem e retornar à ativa, num 
primeiro momento milhares de trabalhadores 
poderão ser demitidos. Qual foi a montadora 
responsável por esse anúncio? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Renault. 
(B) Mitsubishi. 
(C) Caoa Chery. 
(D) Chevrolet. 
(E) Agrale. 
 
24) Imagens de danos causados pela atuação 
agressiva do garimpo ilegal no rio Uraricoera, 
em Roraima, região norte do Brasil, 
percorreram o mundo no primeiro semestre 
de 2022. Em qual terra indígena do norte do 
país fica esse rio? Assinale a alternativa 
correta: 
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(A) Terra Indígena Yanomami. 
(B) Terra Indígena Marrecas. 
(C) Terra Indígena Rio das Cobras. 
(D) Terra Indígena Mangueirinha. 
(E) Terra Indígena Mbya-Guarani. 
 
25) Recentemente, a lei 14.193 de 2021 
instituiu a possibilidade das “Sociedades 
Anônimas do Futebol” ou S.A.F., e muitos 
clubes de futebol brasileiros à beira da 
falência se movimentaram para atrair 
investidores e centenas de milhões de reais 
para movimentar o setor no país. Dentre eles, 
um importante ex-jogador da seleção 
brasileira adquiriu os direitos de seu clube 
formador, se tornando notícia internacional. 
Quem é este ex-jogador? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Pelé. 
(B) Garrincha. 
(C) Leônidas da Silva. 
(D) Zagallo. 
(E) Ronaldo Nazário. 
 
26) Desde o início da pandemia houve 
divergência entre as esferas de governo e a 
imprensa acerca dos números da pandemia 
de covid-19 em nosso país. Em números 
oficiais aproximados, qual opção abaixo mais 
se aproxima do número total de casos de 
covid-19 confirmados no Brasil atual? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Entre 30 e 35 milhões de casos 
confirmados. 
(B) Entre 7 e 8 milhões de casos confirmados. 
(C) Entre 200 e 220 milhões de casos 
confirmados. 
(D) Entre 300 e 350 milhões de casos 
confirmados. 
(E) Entre 750 e 850 mil de casos confirmados. 
 
27) Na gestão de Jair Bolsonaro, o Ministério 
da Saúde já teve vários ministros titulares da 
pasta. Quais dos nomes abaixo foram 
Ministros da Saúde nesta gestão? Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
 
I - Luiz Henrique Mandetta. 
II - Eduardo Pazuello. 
III - Nelson Teich. 
IV - Marcelo Queiroga. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

28) A proliferação do novo coronavírus foi 
crescente desde fins de 2019. Mas, qual foi a 
data em que oficialmente a Organização 
Mundial da Saúde elevou o estado de 
contaminação à classificação de “pandemia”? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) 19 de novembro de 2019. 
(B) 01 de janeiro de 2020. 
(C) 05 de fevereiro de 2020. 
(D) 11 de março de 2020. 
(E) 31 de março de 2020. 
 
29) Qual das instâncias legislativas passará 
pela renovação de um terço nas eleições de 
2022? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Câmaras Municipais de Vereadores. 
(B) Assembleias Legislativas Estaduais. 
(C) Senado Federal. 
(D) Câmara de Deputados Federal. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30) Na história brasileira, um importante 
marco do processo conhecido como 
redemocratização, ocorrido após o fim da 
ditadura militar durante a década de 1980, que 
levou à promulgação de uma nova 
Constituição e seus desdobramentos legais. 
Entre eles, estava o Sistema Único de Saúde 
(SUS), um importante marco na organização 
social brasileira. Em que ano o SUS foi 
criado? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) 1996. 
(B) 1990. 
(C) 2002. 
(D) 1964. 
(E)  2006. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Sobre Saúde vocal, assinale o que NÃO 
deve ser feito: 
 
(A)  Beber pelo menos 1,5 litros de água por 
dia.  
(B)  Aprender a reconhecer os primeiros sinais 
de fadiga vocal.  
(C)  Manter a voz num tom e intensidade 
confortáveis.  
(D)  Falar num ritmo apropriado, realizando 
pausas para respiração. 
(E)  Falar muito alto ou em sussurro. 
 
32) “Na clínica fonoaudiológica, mais 
especificamente na área de voz, as lesões 
laríngeas mais comuns são as lesões 
organofuncionais em pregas vocais, 
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principalmente nódulos e pólipos.” Sobre os 
pólipos de pregas vocais, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
(A)  Os principais sintomas vocais 
apresentados são rouquidão, soprosidade e 
fadiga vocal. 
(B)  São lesões de massa malignas, 
geralmente unilaterais.  
(C)  O único tratamento adotado para esse tipo 
de lesão em prega vocal é a fonoterapia.  
(D)  O surgimento dos pólipos está sempre 
associado ao tabagismo. 
(E)  São lesões difusas na camada superficial 
da prega vocal, de coloração rosada, 
caracterizada por um acúmulo de fluidos em toda 
a sua extensão e bilateral. 
  
33) Para uma avaliação fonoaudiológica vocal 
clínica completa NÃO é considerado um item 
essencial a(s): 
 
(A)  Medidas fonatórias: tempo máximo de 
fonação de uma vogal, tempo de números e 
relação s/z.  
(B)  Avaliação in loco nas vozes ocupacionais 
e profissionais.  
(C)  Análise perceptivo-auditiva da qualidade 
vocal.  
(D)  Avaliação miofuncional orofacial. 
(E)  Avaliação corporal básica: relação corpo e 
voz. 
 
34) “As alterações posturais das pregas 
vocais dizem respeito às chamadas fendas 
glóticas.” Assinale (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as falsas. 
 
( ) A fenda triangular médio-posterior é a 
fenda típica da disfonia por tensão muscular. 
( ) Na fenda triangular ântero-posterior 
predomina a hipocontração ou hipocinesia da 
laringe. 
( ) A maioria das fendas glóticas, 
especialmente as triangulares, responde 
positivamente à fonoterapia. 
( ) A fenda triangular anterior está 
restrita à região da área respiratória da 
laringe. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
(A)  V, V, V, V.  
(B)  F, V, V, F.  
(C)  V, V, V, F.  
(D)  F, V, F, V. 
(E)  F, F, F, V. 
 
35) Disfagia é qualquer dificuldade de 

deglutição que interfira no transporte do bolo 
alimentar da boca ao estômago. Sobre este 
tema, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A)  Na disfagia de origem neurogênica, o 
controle neurológico central e os nervos 
periféricos estão intactos, porém, as estruturas 
anatômicas responsáveis pela deglutição não 
estão. 
(B)  A disfagia neurogênica é causada por 
doenças neurológicas ou trauma.  
(C)  Existem dois tipos de manobras para 
auxilio na deglutição: as manobras posturais e as 
manobras de reabilitação ou compensatórias. 
(D)  Durante as tentativas de introdução de 
dieta via oral em pacientes disfágicos deve se 
observar atentamente a presença da tosse, com 
várias consistências alimentares, para se avaliar 
a efetividade da segurança no transporte do bolo 
alimentar. 
(E)  A voz molhada infere sobre a 
possibilidade de presença de saliva, secreção ou 
alimento nas pregas vocais, dentro do vestíbulo 
laríngeo. 
 
36) Tradicionalmente, para fins didáticos, a 
deglutição é dividida em fases. A fase da 
deglutição que é inconsciente e involuntária é 
chamada de: 
 
(A)  Fase velofaríngea.  
(B)  Fase esofagiana.  
(C)  Fase faríngea.  
(D)  Fase oral. 
(E)  Fase preparatória oral. 
 
37) Assinale a alternativa CORRETA sobre 
mastigação: 
 
(A)  No fechamento rápido, como ocorre para 
morder um alimento, atua principalmente o 
músculo masseter, enquanto no esmagamento 
temos somente a ação dos músculos temporais. 
(B)  A lateralização da mandíbula é 
comandada pelo músculo bucinador.  
(C)  Alimentos mais macios promovem os 
desgastes naturais dos dentes, fornecendo 
estímulos suficientes para favorecer o 
crescimento das bases ósseas.  
(D)  A mastigação unilateral crônica resulta em 
assimetria funcional da atividade dos músculos e 
dos movimentos mandibulares que podem tornar-
se permanentes. 
(E)  Consideram-se como padrões normais 
movimentos de mandíbula dirigidos e inclinados 
para o lado do trabalho e movimentos de 
fechamento inclinados para o lado do balanceio, 
isto é, o lado da trituração.  
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38) Dentre os campos de atuação do 
fonoaudiólogo estão as desordens 
temporomandibulares (DTM). Assinale (V) 
para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
falsas: 
 
( ) A avaliação dos componentes do 
sistema estomatognático é complementada 
pela palpação da musculatura elevadora e 
abaixadora da mandíbula, bem como dos 
músculos cervicais. 
( ) Quando presente, a DTM caracteriza-
se por dores nas articulações 
temporomandibulares, nos músculos 
mastigatórios, sintomas auditivos, limitação 
dos movimentos mandibulares, oclusão 
estática e dinâmica anormais. 
( ) Passar suavimente a língua nas 
papilas palatinas, com movimentos lentos no 
sentido Antero-posterior, aproximando a 
ponta da papila alveolar e recuando ao final 
das papilas com os dentes desocluídos e 
lábios selados, por alguns minutos é um 
exercício indicado para relaxar a musculatura 
abaixadora da mandíbula, aliviando a dor em 
qualquer tipo de DTM. 
( ) Os fatores etiológicos das desordens 
temporomandibulares são problemas 
oclusais, neuromusculares e emocionais, 
associados ou não. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
(A)  V, V, V, V.  
(B) F, F, F, F.  
(C)  V, F, V, V.  
(D)  F, V, V, F. 
(E)  V, V, F, V. 
 
39) “As alterações articulatórias 
características dos casos de fissura 
labiopalatina e disfunção velofaríngea são os 
distúrbios compensatórios.” Dentre as 
articulações compensatórias mais freqüentes 
NÃO se enquadra: 
 
(A)  O golpe de glote.  
(B)  A fricativa faríngea.  
(C)  A hipernasalidade.  
(D)  A plosiva faríngea. 
(E)  A fricativa velar. 
 
40) “Na Unidade de terapia intensiva neonatal 
(UTIN) o trabalho do profissional 
fonoaudiólogo é essencial na percepção de 
alterações do sistema sensório motor oral, 
sobretudo na coordenação das funções de 

respiração, deglutição e sucção dos recém 
nascidos (RNs).” Sobre este tema, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A)  A sucção não nutritiva (SNN) é 
frequentemente realizada com a mamadeira. 
Essa técnica é caracterizada por possibilitar o 
desenvolvimento dos reflexos orais, e juntamente 
com massagens intraorais aceleram o processo 
de transição da alimentação por sonda para via 
oral, sem comprometer o ganho de peso dos 
recém nascidos pré-termo. 
(B)  Para que a alimentação do RN seja 
eficiente, é fundamental que um conjunto de 
fatores esteja adequado. Dentre esses fatores 
está a função de sucção que deve ser forte, 
rítmica e coordenada. 
(C)  Quando verificado a deficiência da 
sucção, a intervenção fonoaudiológica é iniciada 
por meio da sucção não nutritiva, que é uma série 
de eclosões de sugadas alternadas e com 
pausas. 
(D)  O aleitamento materno exclusivo é um dos 
objetivos principais do trabalho do fonoaudiólogo 
na UTIN, visto que a amamentação por pelo 
menos seis meses, reflete em um estímulo 
funcional muito significativo, para o crescimento e 
desenvolvimento orofacial. 
(E)  As intervenções fonoaudiológicas 
aceleram a maturação e a coordenação dos 
músculos na sucção dos neonatos, evidenciando 
que tanto a SNN com dedo mínimo, quanto a 
estimulação oromotora do sistema sensório-
motor oral propiciam melhores respostas dos 
reflexos orais, padrão de sucção nutritiva (SN) e 
benefício da dieta oral, auxiliando no aleitamento 
materno exclusivo. 
 
41) Existem fatores importantes que, 
combinados, asseguram ou criam condições 
favoráveis para o desenvolvimento da 
comunicação infantil. Assinale a alternativa 
que NÃO corresponde a nenhum desses 
fatores: 
 
(A)  Ter algo para comunicar: um conteúdo. 
(B)  Ter um bom nível sócio-econômico. 
(C)  Ter capacidades cognitivas favoráveis 
para atuar sobre o mundo e compreendê-lo. 
(D)  Ter com quem se comunicar. 
(E)  Ter um motivo para se comunicar: uma 
intenção. 
 
42) Assinale a alternativa que corresponde a 
uma característica do distúrbio específico de 
linguagem: 
 
(A)  Problemas no desenvolvimento sensório-
motor.  
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(B)  Problemas na reprodução dos 
movimentos não visíveis no próprio corpo.  
(C)  Dificuldade e desinteresse na imitação de 
palavras e sons de maneira geral.  
(D)  Dificuldade em atribuir significados 
convencionais e simbólicos aos objetos. 
(E)  Grande dificuldade na compreensão da 
linguagem. 
 
43) “A escola sempre foi campo fértil para a 
fonoaudiologia. Na escola, o fonoaudiólogo se 
depara com todas as áreas de competência da 
ciência fonoaudiológica, ou seja, 
comunicação oral e escrita, voz, fala, audição 
e outras.” Sobre esse tema, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A)  A atuação na escola pode ocorrer em 
todos os níveis educacionais e atingir alunos, 
professores, profissionais da escola e familiares 
dos alunos.  
(B)  É vedada a realização de triagem auditiva 
gratuita nas escolas como meio de angariar 
clientes, salvo em campanhas que promovam a 
saúde da comunidade. 
(C)  É da competência do fonoaudiólogo 
participar de equipe de orientação e 
planejamento escolar, inserindo aspectos 
preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos. 
(D)  O fonoaudiólogo pode ser contratado por 
uma escola, pode ser concursado por uma 
secretaria de educação estadual ou municipal, ou 
ainda pode ser um prestador de serviço. 
(E)  O trabalho de triagem fonoaudiológica na 
escola deve vir acompanhado de ações que 
permitam a continuidade do processo diagnóstico 
e terapêutico, ou seja, o fonoaudiólogo deve 
assessorar e realizar atendimento clínico nas 
crianças que falharem na triagem. 
 
44) Sobre Distúrbio de aprendizagem e 
dislexia, assinale (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as falsas. 
 
( ) Indivíduos com dislexia nunca 
apresentam déficits cognitivos e de 
desempenho acadêmico em outras áreas 
como a atenção, a matemática e a expressão 
escrita. 
( ) A dislexia do desenvolvimento não é 
considerada um distúrbio de origem genética. 
( ) O distúrbio de aprendizagem é 
sinônimo de dificuldade de aprendizagem. 
( ) Na dislexia do desenvolvimento, o 
distúrbio fonológico sempre está presente 
antes do início da escolarização. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 

(A)  F, F, V, F. 
(B)  V, F, F, F.  
(C)  V, F, V, F.  
(D)  F, F, F, F. 
(E)  V, V, F, V. 
 
45) A característica mais importante 
apresentada por pacientes com afasia de 
Wernicke é a: 
 
(A)  Fala não fluente.  
(B)  Deficiência na compreensão da 
linguagem.  
(C) Fala telegráfica.  
(D)  Dificuldade articulatória. 
(E)  Fala lenta com muito esforço. 
 
46) Sobre a Avaliação do Processamento 
Auditivo Central (PAC), assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(A)  A idade mínima para a realização da 
avaliação do PAC é cinco anos. 
(B)  No caso de pacientes com perda auditiva 
sensorioneural simétrica bilateral com limiares 
auditivos na média quadritonal (BIAP 2001, OMS 
2014) até 70 dB NA, há a possibilidade de 
realizar os testes da avaliação do PAC. 
(C)  Recomendações internacionais e 
nacionais indicam a necessidade que a bateria de 
testes comportamentais do PAC seja formada 
por, no mínimo, um teste que avalie: escuta 
monoaural, escuta dicótica, ordenação temporal, 
resolução temporal e interação binaural levando 
em conta a idade, desenvolvimento cognitivo e 
linguístico.  
(D)  Testes dicóticos são testes que avaliam a 
capacidade do SNAC de processar informações 
diferentes, porém complementares, distribuídas 
entre as duas orelhas e unificá-las em um evento 
perceptual. 
(E)  Não é necessário que todo o paciente 
encaminhado para avaliação do PAC realize 
avaliação audiológica constando de pesquisa da 
audiometria tonal liminar, do limiar de 
reconhecimento de fala (LRF) e do índice 
percentual de reconhecimento de fala (IPRF). 
 
47) A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por 
finalidade a identificação o mais 
precocemente possível da deficiência auditiva 
nos neonatos e lactentes. Assinale (V) para as 
afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
( ) A TAN deve ser realizada, 
preferencialmente, nos primeiros dias de vida 
(24h a 48h) na maternidade, e, no máximo, 
durante o primeiro mês de vida, a não ser em 
casos quando a saúde da criança não permita 
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a realização dos exames 
( ) No caso de neonatos e lactentes com 
indicadores de risco para a deficiência 
auditiva (IRDA), justifica-se a realização do 
Potencial Evocado auditivo de tronco 
encefálico (PEATE) como primeira escolha 
devido à maior prevalência de perdas 
auditivas retrococleares não identificáveis por 
meio do exame de Emissões Otoacústicas 
(EOA). 
( ) O registro das EOA deve ser realizado 
mais do que duas vezes. Na persistência da 
falha, realizar EOA três meses depois. 
( ) A realização da etapa de reteste das 
EOA deverá acontecer no período de até 30 
dias após o teste. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
(A)  V, V, F, V. 
(B)  V, V, V, V. 
(C)  F, V, F, V. 
(D)  F, F, F, V. 
(E)  V, F, V, F. 
 
48)  A audiometria tonal é considerada o 
“padrão ouro” na avaliação audiológica. No 
caso de um adulto com perda auditiva 
condutiva, encontramos o seguinte resultado 
na audiometria tonal: 
 
(A)  Limiares aéreos e ósseos acoplados e 
piores que 25dB. 
(B)  Limiares aéreos e ósseos acoplados e 
melhores que 25dB. 
(C)  Limiares aéreos e ósseos piores que 
25dB, com gap aéreo-ósseo maior que 10dB. 
(D)  Limiares ósseos piores que os limiares 
aéreos. 
(E)  Limiares aéreos rebaixados (piores que 
25dB) e limiares ósseos normais (melhores ou 
iguais a 15dB), com presença de gap aéreo 
ósseo maior que 10dB. 
 
49) “A intervenção fonoaudiológica integra o 
diagnóstico e as fases sequenciais de 
acompanhamento do bebê após a suspeita e 
confirmação da deficiência auditiva.” Sobre 
esse tema, assinale a alternativa INCORRETA: 
  
(A)  Para a condução do tratamento, é 
fundamental: a orientação adequada dos pais e o 
fornecimento de apoio e informações pertinentes 
sobre o desenvolvimento nos primeiros anos de 
vida. 
(B)  O contato com um fonoaudiólogo da área 
da reabilitação auditiva para o acompanhamento 
da criança e da família deve ser feito quando a 
criança completar dois anos, pois é o período em 

que ela estará com um bom repertório de 
palavras. 
(C)  Os objetivos específicos das sessões de 
reabilitação auditiva são: conversar sobre a 
audição; estimular o desenvolvimento das 
habilidades auditivas e da linguagem e garantir 
que os aparelhos auditivos estejam bem 
adaptados e regulados. 
(D)  As condutas de amplificação sonora 
deverão ser tomadas o mais rápido possível a 
partir da confirmação dos resultados das 
avaliações médica e audiológica, resguardando 
as práticas pediátricas de amplificação e 
validação das respostas auditivas do bebê. 
(E)  A utilização dos instrumentos musicais na 
observação clínica do comportamento auditivo 
não substitui nenhuma avaliação eletrofisiológica 
e eletroacústica recomendada para lactentes. 
 
50) “O Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico por Frequência Específica (PEATE-
FE) é um método eletrofisiológico utilizado 
para a detecção dos limiares auditivos em 
crianças e lactentes.” Em geral, na prática 
clínica, as frequências de teste mais utilizadas 
são: 
 
(A)  2000Hz e 4000Hz. 
(B)  250Hz, 500Hz, 2000Hz e 4000Hz. 
(C)  1000Hz e 4000Hz. 
(D)  250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz, 
4000Hz, 6000Hz e 8000Hz. 
(E)  500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz. 


