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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. 
 

A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não 
receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua 
prova objetiva. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

 

Texto para os itens de 1 a 20. 
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Nos últimos anos, verificou-se um aumento na incidência de acidentes vasculares cerebrais (AVC), conhecidos 
popularmente como derrames cerebrais.  Entre os principais fatores de risco para a ocorrência de AVC, citam-se a 
hipertensão arterial, o colesterol elevado, a obesidade, o sedentarismo, o diabetes melito, o tabagismo e o uso de 
anticoncepcionais. 

O derrame cerebral é a causa mais frequente de problemas crônicos em indivíduos adultos, em todo o mundo.
Aproximadamente um terço das pessoas que sofrem um AVC permanece com alguma alteração na função motora, 
sensorial, perceptiva, no comportamento ou na comunicação, sendo muito comum a afasia, distúrbio que consiste na 
dificuldade de expressão e(ou) compreensão da linguagem falada e(ou) escrita. O grau de comprometimento da linguagem 
varia de acordo com a localização e a extensão da lesão adquirida no cérebro.  

Um dos tipos de afasia, denominado afasia motora eferente ou afasia de broca, caracteriza-se pela dificuldade de 
falar, apesar de a compreensão da linguagem ficar preservada. A capacidade de construção das frases é bastante 
prejudicada, assim como a de nomeação de pessoas e objetos. A escrita e a leitura em voz alta também podem ficar muito 
comprometidas, porém a leitura silenciosa é executada normalmente. Os pacientes têm consciência do seu déficit e, em 
consequência disso, frustram-se facilmente.  

Outro tipo de afasia, a sensorial ou de Wernicke, consiste na dificuldade de compreensão da linguagem. A fala é
fluente, porém o discurso é vago, sem muito sentido, fora do objetivo da conversa. Podem existir parafasias, ou seja, 
substituições de uma palavra por outra (“caneta” por “lápis”) ou de um som por outro (“gato” por “pato”). A compreensão 
da leitura também pode ser prejudicada. Em geral, essas pessoas não se dão conta do seu problema. 

As alterações na comunicação interferem diretamente na qualidade de vida do sujeito afásico porque
comprometem sua participação social e afetam tanto a estrutura familiar quanto a profissional, sendo a depressão uma
consequência comum nesse caso. 

Para tratar a afasia, não há medicamentos ou cirurgias. O tratamento é terapêutico e deve ser realizado por uma
equipe multiprofissional. O fonoaudiólogo é fundamental nesse processo de reabilitação, pois é o responsável por 
estimular as capacidades linguísticas desses pacientes. O terapeuta ocupacional deve atuar para promover a autonomia 
do sujeito afásico e sua reinserção no contexto familiar, social e profissional. Quando o paciente se sentir deprimido ou 
apresentar algum sintoma de ordem psicológica, deve ser acompanhado por psicólogo. 

Recomenda-se que a reabilitação se inicie logo que os sintomas apareçam, pois, assim, pode-se obter uma melhor 
resposta do cérebro. Os resultados do tratamento e sua duração dependem da extensão da lesão, do grau de 
comprometimento das funções neurológicas, da saúde geral do afásico e de sua motivação. Vale ressaltar a importância 
do envolvimento dos familiares e amigos para a evolução terapêutica. 

Internet: <www.isaude.com.br> (com adaptações).

 ________________________________________________________________________________________________________  

Em relação à tipologia do texto, às ideias nele expressas e à 

adequação da linguagem à correspondência oficial, julgue os 

itens de 1 a 5. 

 

1 O texto, que se caracteriza como dissertativo-informativo, 

trata da afasia, que consiste em uma alteração na função 

comunicativa, sendo uma das possíveis consequências de 

um acidente vascular cerebral. 

2 Entende-se da leitura do texto que, em se tratando de 

afasia, quanto maior for a extensão da lesão cerebral 

causada por um AVC, maior será o grau de 

comprometimento da linguagem. 

3 Depreende-se da leitura do texto que o sentimento de 

frustração nos pacientes com afasia de broca acentua o 

comprometimento da linguagem, e a tomada de 

consciência dessa disfunção, por sua vez, frustra o 

indivíduo, o que cria um ciclo vicioso que gera 

depressão. 

4 O quinto parágrafo do texto é adequado para integrar 

um documento oficial no qual se solicite ao Conselho 

Federal de Fonoaudiologia a realização de um seminário 

com o seguinte tema: Alterações na comunicação, 

depressão e qualidade de vida do sujeito afásico. 

5 Infere-se da leitura do texto que o tratamento 

terapêutico da afasia é tão eficiente que se tornam 

desnecessários tanto o uso de medicamentos quanto a 

interferência médica por meio de cirurgias. 

 ____________________________________________________  

No que diz respeito a aspectos linguísticos do texto, julgue os 

itens de 6 a 11. 

 

6 A flexão verbal na terceira pessoa do plural em 

“citam-se” (linha 2) justifica-se por ser o sujeito da 

oração composto de vários núcleos. 
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7 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o 

predicado “é bastante prejudicada” (linhas 11 e 12) 

estivesse flexionado no plural — são bastantes 

prejudicadas —, para concordar com “frases” (linha 11). 

8 Dadas as relações coesivas do texto, é correto afirmar 

que, no segmento “assim como a de nomeação de 

pessoas e objetos” (linha 12), o vocábulo “a” está 

empregado em referência a “frases” (linha 11). 

9 O vocábulo “porque” (linha 19) introduz um segmento 

que expressa a consequência da interferência direta das 

alterações na comunicação do afásico. 

10 A supressão da vírgula empregada após “afasia” (linha 

22) não prejudicaria a coerência do texto, mas 

comprometeria a sua correção gramatical. 

11 Na linha 27, o emprego do modo subjuntivo em 

“se inicie” justifica-se por ser a oração em que a forma 

verbal se insere uma subordinada que exprime 

circunstância de tempo, introduzida por “logo que”. 

 ____________________________________________________  

Considerando a correção gramatical e a coerência das ideias 

do texto, julgue os itens de 12 a 15, que consistem em 

propostas de substituição para vocábulos e trechos 

destacados do texto. 

 

12 “a ocorrência de AVC” (linha 2) por essa incidência 

13 “apesar de” (linha 11) a despeito de 

14 “Podem existir” (linha 16) por Podem haver 

15 “não se dão conta do” (linha 18) por não percebem o 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 16 a 20, no que se refere à correção 

gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada 

um dos trechos destacados do texto. 

 

16 “O derrame cerebral é a causa mais frequente de 

problemas crônicos em indivíduos adultos, em todo o 

mundo.” (linha 5): Por ser o derrame cerebral, em todo 

o mundo, a causa mais frequente de problemas 

crônicos em adultos. 

17 “comprometidas, porém a leitura silenciosa é executada 

normalmente” (linha 13): comprometidas, com tudo a 

leitura silenciosa seja executada normalmente 

18 “O fonoaudiólogo é fundamental nesse processo de 

reabilitação, pois é o responsável” (linha 23): 

Fundamental nesse processo de reabilitação, o 

fonoaudiólogo é o responsável 

19 “Quando o paciente se sentir deprimido ou apresentar 

algum sintoma de ordem psicológica, deve ser 

acompanhado por psicólogo.” (linhas 25 e 26): 

O paciente que sinta-se deprimido ou apresente 

sintoma de ordem psicológica, deve acompanhar um 

psicólogo. 

20 “Recomenda-se que a reabilitação se inicie logo que os 

sintomas apareçam, pois, assim, pode-se obter uma 

melhor resposta do cérebro.” (linhas 27 e 28): 

É recomendável que se inicie a reabilitação assim que 

surjam os sintomas, de modo a se obter uma melhor 

resposta cerebral. 

Sendo � um número natural, define-se o superfatorial 
de �, representado por ��(�), da seguinte forma. 
 

��(�) = 1! ∙ 2! ∙ … ∙ �! 
 
Com base nessa definição, julgue os itens de 21 a 25. 
 
21 ���3� é divisível por 5!. 
22 ��(4) = 1� ∙ 2� ∙ 3� ∙ 4�. 
23 ��(5) = 34.560. 
24 ��(�) > �!, para todo � ∈ ℕ. 
25 ��(2.022) = 2.022! ��(2.021). 

 ____________________________________________________  
A fim de montar uma equipe para cuidar de um novo 

investimento de sua empresa, Gabriel precisa montar uma 
equipe de três funcionários. Ele dispõe de 18 funcionários 
diferentes para escolha, sendo oito desses funcionários 
graduados e dez não graduados. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 
de 26 a 30. 
 
26 Se não houver nenhuma restrição quanto à formação da 

equipe, Gabriel poderá montá-la de 818 modos 
diferentes. 

27 Gabriel pode formar 696 grupos com, pelo menos, 
um graduado. 

28 Se Gabriel decidir que a equipe deverá ter dois 
graduados e um não graduado, ele poderá montar a 
equipe de 286 modos diferentes. 

29 Se Gabriel escolher aleatoriamente os funcionários e 
colocar um papel com o nome de cada um deles em um 
pote, então a probabilidade de Gabriel retirar desse pote 
um papel com o nome de um funcionário graduado será 
maior que 44%, considerando-se que seja igualmente 
provável retirar o nome de qualquer um dos 
funcionários.  

30 Se Gabriel escolher aleatoriamente os funcionários e 
todos eles tiverem igual probabilidade de serem 
selecionados, a probabilidade de a equipe ser montada 
apenas com graduados será maior que 7%. 
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Text for the items from 31 to 40. 

 

All medical professions are impacted by advances

in technology. But a doctor of Audiology must constantly

balance healthcare and technology to best serve their

patients. In a clinical setting, audiologists must have great

skills as a diagnostician. But once the diagnosis is made, they 

must know all the current technology available to turn a

hearing loss into a hearing opportunity. 

There has been considerable interest in the field of

tele-health or e-health. This form of healthcare delivery

allows a patient in one location to receive services from a

provider in a different location. The two can be hundreds of

miles apart. We think of this use of technology as

appropriate for reaching people in remote areas. But, it can

have application in urban areas for people with limited

mobility as well. 

As a demonstration in 2009, an audiologist in

Dallas, Texas performed a diagnostic audiometry evaluation

on a patient in Preoria, South Africa. The demonstration was

part of a meeting of the American Academy of Audiology.

The purpose of the demonstration was to show how

communication technology could be used to assist the work

of an audiologist in new and exciting ways. 

Now it is possible to program and adjust hearing

aids from hundreds of miles away as well. No longer must

the patient travel to the audiologist. This represents a

tremendous advance in access. 

Although teleaudiology is still considered primarily

for underserved populations, it is becoming more common.

So, in addition to advances in audiology, an audiologist must

keep up with information and communication technology as

well. 

 

Internet: <https://hearinginfo.net> (adapted).

According to the text, judge the items from 31 to 40. 

 

31 Improvements in technology has no impact in most 

medical professions. 

32 Communication technology can be used to help doctors 

with patients that are unable to attend an audiologist in 

person. 

33 It is recommended to an audiologist to pay attention not 

only in advances in audiology, but also in the technology 

field. 

34 Information and communication technology should be 

considered of great importance to the audiology 

healthcare system. However, audiologists in general are 

facing problems balancing these areas. 

35 The use of technology is beneficial to the healthcare 

area. Among the improvements it can provide is the 

tele-health, which allows people from remote areas to 

contact a health care provider. 

36 The word “best” (line 3) is the superlative of the 

adjective good. 

37 In the segment “As a demonstration in 2009, an 

audiologist in Dallas, Texas performed a diagnostic 

audiometry evaluation on a patient in Preoria, South 

Africa” (lines from 16 to 18), there are only three 

examples of indefinite article. 

38 Without changes in its meaning, the segment “The 

purpose of the demonstration was to show how 

communication technology could be used to assist the 

work of an audiologist in new and exciting ways” (lines 

from 20 to 22) can be correctly rewritten as To show 

how communication technology must be used to help 

the job of an audiologist in new and exciting ways is the 

purpose of the demonstration. 

39 In the sentences “There has been considerable interest 

in the field of tele-health or e-health.” (lines 8 and 9) and 

“Although teleaudiology is still considered primarily for 

underserved populations, it is becoming more 

common.” (lines 27 and 28) the words “considerable” 

and “considered” can be used interchangeably within 

the sentences. 

40 In the last paragraph of the text, the conjunctions 

“Although” (line 27) and “So” (line 29) can be correctly 

replaced by Even though and Therefore, in this order, 

without changing the context of the sentences. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

À luz das disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens 

de 41 a 50. 

 

41 Nas ações por atos de improbidade administrativa, 

haverá sempre condenação em honorários 

sucumbenciais, independentemente da procedência ou 

da improcedência do pedido. 

42 É dever do poder público oferecer contínua capacitação 

aos agentes públicos e políticos que atuem na prevenção 

ou repressão de atos de improbidade administrativa. 

43 A ação para a aplicação das sanções por atos de 

improbidade administrativa prescreve em cinco anos, 

contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de 

infrações permanentes, do dia em que cessou a 

permanência. 

44 A apuração de atos de improbidade administrativa 

deverá ser feita por meio de ação judicial, sendo vedado 

ao Ministério Público conduzir apurações em inquéritos 

civis ou procedimentos investigativos de natureza 

administrativa. 

45 As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação 

à ação de improbidade quando concluírem pela 

inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. 

46 A autoridade judicial competente poderá determinar o 

afastamento do agente público do exercício do cargo, do 

emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, 

quando a medida for necessária para a instrução 

processual ou para evitar a iminente prática de novos 

ilícitos. 

47 Nas ações por atos de improbidade administrativa, as 

sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição 

de contratar ou de receber incentivos fiscais ou 

creditícios do poder público observarão o limite máximo 

de trinta anos. 

48 A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique 

não configura ato de improbidade. 

49 A ação por improbidade administrativa é preventiva, de 

caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções 

de caráter pessoal, sendo possível seu ajuizamento para 

o controle de legalidade de políticas públicas. 

50 Na ação por improbidade administrativa, poderá ser 

formulado, em caráter antecedente ou incidente, 

pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de 

garantir a integral recomposição do erário ou do 

acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento 

ilícito. 

 ____________________________________________________  

Com base nas disposições da Lei n.o 9.784/1999, julgue os 

itens de 51 a 55. 

 

51 Nos processos administrativos, os prazos começam a 

correr a partir da data da cientificação oficial, 

excluindo-se da contagem o dia do começo e  

incluindo-se o do vencimento. 

52 Nos processos administrativos, o órgão competente 

para decidir o recurso somente poderá confirmar ou 

revogar integralmente a decisão recorrida, sendo 

vedada sua modificação ou reforma parcial. 

53 Todo recurso interposto nos processos administrativos 

será dotado de efeito suspensivo. 

54 Das decisões administrativas cabe recurso em face de 

razões de legalidade e de mérito. 

55 O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para 

os destinatários decai em cinco anos, contados da data 

em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
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Com relação a tópicos atuais de diversas áreas, julgue os itens 

de 56 a 65. 

 

56 A economia globalizada pressupõe, entre outros 

aspectos, a abertura comercial, que tende a subverter o 

conceito clássico de fronteiras nacionais; todavia, 

medidas protecionistas não deixam de existir. 

57 Durante a Guerra Fria, formaram-se blocos de países 

com objetivos militares; atualmente, os blocos são 

formados a partir de interesses econômicos, como um 

modo de inserção mais vantajoso no mercado global. 

58 A frustrada experiência do Mercosul levou o Brasil e  

a Argentina a desistiram de nele permanecer, decisão 

conjunta tomada em 2022. 

59 A Revolução Industrial, iniciada há mais de dois séculos, 

contribuiu decisivamente para o desenvolvimento 

científico-tecnológico que, atualmente, está na base do 

sistema produtivo mundial. 

60 A expansão da economia contemporânea resultou na 

ampliação dos postos de trabalho, na redução das taxas 

inflacionárias e na significativa diminuição da 

desigualdade entre os países. 

61 O aquecimento global é visto, sobretudo entre 

estudiosos e pesquisadores, como uma espécie de alerta 

para a necessidade de o mundo repensar as formas e os 

mecanismos tradicionais de produção econômica. 

62 O conceito de desenvolvimento sustentável, 

crescentemente considerado como caminho inevitável a 

ser seguido globalmente, defende o retorno às práticas 

econômicas pré-industriais. 

63 A questão ambiental tende a ocupar cada vez mais 

espaço na agenda do mundo atual, envolvendo 

governos, cientistas, instituições de pesquisa e 

organizações não governamentais. 

64 Paradoxalmente, quanto mais o meio ambiente se torna 

objeto de preocupações, de estudos e de fóruns 

internacionais, menor é o espaço da ecologia como área 

de estudo e de disciplina acadêmica. 

65 Envolvida essencialmente com a questão da segurança 

internacional e da paz mundial, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) praticamente ignora a temática 

ambiental, quase nunca dela se ocupando. 

 ____________________________________________________  

Áreas como a biologia, a física, a química e a bioquímica, 

entre outras, atestam o elevado grau de desenvolvimento do 

mundo contemporâneo. Em geral, é a partir do conhecimento 

difundido nessas áreas que são encontradas formas de 

combate a diversas doenças e que ocorre o aumento da 

produção de alimentos. Considerando essas informações, 

julgue os itens de 66 a 70. 

 

66 Ao longo dos dois últimos anos, a pandemia do novo 

coronavírus atingiu diferentes locais do mundo; porém, 

com rapidez, cientistas conseguiram produzir vacinas 

capazes de prevenir a doença ou amenizar seus efeitos. 

67 O Brasil figura entre os primeiros países a adquirir 

vacinas logo no início da pandemia de covid-19 e a 

promover a vacinação em massa da população, o que 

explica o baixo número de óbitos registrado no País. 

68 Desde sua criação, na primeira metade dos anos 70 do 

século passado, o Plano Nacional de Imunização (PNI) do 

Brasil é referência mundial em políticas públicas de 

vacinação. 

69 No Brasil, diferentemente do que ocorre em outros 

países, a importância da vacinação, especialmente de 

crianças, não é negada, o que explica a atual e contínua 

expansão do número de vacinados contra a poliomielite 

no País, por exemplo. 

70 No campo da pesquisa científica especializada em 

determinado setor, o Brasil se destaca por instituições 

como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a 

internacionalmente reconhecida Embrapa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Acerca da biblioteca para gerenciamento de serviços ITIL v3 e 

do guia para gerenciamento de projetos PMBOK (5.a edição), 

julgue os itens de 71 a 75. 

 

71 O processo gerenciamento financeiro pertence à etapa 

estratégia de serviço do ITIL e tem como objetivo 

controlar os recursos da tecnologia da informação (TI); 

esse processo é composto por contabilidade, orçamento 

e cobrança. 

72 Para a biblioteca ITIL, o serviço é um método para atingir 

os objetivos do cliente e entregar o que ele necessita 

mais facilmente, sem muitos custos e sem riscos. 

73 De acordo com o guia PMBOK (5.a edição), alguns fatores 

da empresa podem afetar a disponibilidade dos recursos 

e influenciar a forma como os projetos são conduzidos; 

entre esses fatores, inclui-se a estrutura organizacional 

da empresa. 

74 O nível de controle exercido pelo diretivo, um tipo 

de estrutura de escritório de gerenciamento de 

projetos (EGP), é alto. 

75 O objetivo principal do grupo de processos de 

planejamento, definido pelo guia PMBOK (5.a edição), é 

alinhar as expectativas das partes interessadas com o 

objetivo do projeto, dar-lhes visibilidade sobre o escopo 

e os objetivos e mostrar como a sua participação no 

projeto e em suas respectivas fases pode assegurar a 

realização das suas expectativas. 

 ____________________________________________________  

Quanto ao COBIT 5 e ao guia MPS.BR, julgue os itens 

de 76 a 80. 

 

76 Segundo o COBIT 5, a governança geral na organização é 

de responsabilidade exclusiva do diretor do 

departamento de TI. 

77 A cascata de objetivos do COBIT 5 é um modelo que 

contém várias tabelas de mapeamento entre os 

objetivos corporativos e os objetivos de TI; por essa 

razão, ela contém a verdade universal e é considerada 

segura quanto ao uso. 

78 No COBIT 5, o princípio cobrir a organização de ponta a 

ponta visa cobrir todas as funções e todos os processos 

necessários para regular e controlar as informações da 

organização e as tecnologias correlatas, onde quer que 

essas informações possam ser processadas. 

79 Conforme o MPS.BR, o processo aquisição pertence ao 

nível de maturidade F (gerenciado) e tem como 

finalidade gerenciar a aquisição de produtos que 

satisfaçam às necessidades expressas pelo adquirente. 

80 O único nível de maturidade do MPS.BR que é composto 

por apenas um processo é o nível G; o processo que faz 

parte desse nível é chamado de gerência de projetos. 

Considerando a Instrução Normativa n.o 4/2014 do 

MPOG/SLTI, a elaboração e a fiscalização de contratos de TI e 

o papel do fiscalizador do contrato, julgue os itens de 81 a 85. 

 

81 Para fins dessa Instrução Normativa, considera-se 

solução de TI o conjunto de bens e(ou) serviços de TI e 

automação que se integram para o alcance dos 

resultados pretendidos com a contratação. 

82 Caso um órgão público tenha necessidade de contratar 

três soluções de TI, ele poderá realizar apenas uma 

contratação, abrangendo todas essas soluções e 

colocando-as em um único objeto de contratação. 

83 Na fase inicial da etapa de elaboração de contratos de TI, 

o responsável por confeccionar o estudo técnico 

preliminar da contratação é o integrante administrativo. 

84 O fiscal do contrato deverá certificar-se da existência de 

alguns documentos imprescindíveis para o seu controle 

e para a gestão efetiva, como, por exemplo, a emissão 

da nota de empenho. 

85 Cabe ao fiscal do contrato verificar a correta execução 

do objeto da avença, de modo a legitimar a liquidação 

dos pagamentos devidos ao contratado. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, 

julgue os itens de 86 a 90. 

 

86 A norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, que tem como 

propósito servir como referência na implementação e no 

desenvolvimento de um sistema de gestão de segurança 

da informação (SGSI), é considerada uma norma 

completa e ampla que esgota as necessidades de todas 

as empresas, não sendo necessário que estas realizem 

adaptações. 

87 A norma faz menção aos ativos de informação e aos 

recursos de processamento desta, os quais devem ser 

identificados e inventariados, sendo estabelecidos os 

responsáveis por sua estruturação e manutenção. 

88 Segundo a norma, não há necessidade de restringir o 

acesso físico de pessoas a qualquer ambiente da 

organização, visto que esse tipo de acesso não provoca 

danos aos seus ativos de informação; há, no entanto, 

uma série de procedimentos que devem ser seguidos 

quanto ao acesso lógico aos sistemas. 

89 De acordo com essa norma, deve-se assegurar a seleção 

adequada dos recursos humanos, com vistas às suas 

referências pessoais e profissionais, incluindo uma 

verificação destas e de sua documentação. 

90 Com relação à segurança em recursos humanos (SRH), a 

norma não faz referência a um processo disciplinar 

formal com o objetivo de coibir violações da segurança 

da informação, apenas fixa procedimentos que o órgão 

deve tomar em caso de rescisão contratual.
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A respeito das tabelas acima, implementadas em um banco de dados relacional, julgue os itens de 91 a 95. 

 

91 Todas as tabelas possuem chaves primárias. 

92 De acordo com o relacionamento implementado, um paciente pode ser atendido por diversos fonoaudiólogos. 

93 O campo E_MAIL da tabela PACIENTE não pode receber dados que contenham números, visto que o tipo de dado desse 

campo é VARCHAR. 

94 É possível criar uma view para mostrar o nome e a especialidade de todos os fonoaudiólogos; entretanto, devido ao tipo de 

relacionamento implementado, não é permitido criar uma view para mostrar, por exemplo, a quantidade de pacientes que 

determinado fonoaudiólogo tenha atendido em uma data específica, pois não há relacionamento entre as tabelas PACIENTE 

e FONOAUDIOLOGO. 

95 Na tabela ATENDIMENTO, não há presença de Foreign Key. 

1 

Julgue os itens de 96 a 100, referentes à modelagem 

dimensional, ao modelo de referência CRISP-DM e à 

mineração de dados. 

 

96 Modelagem dimensional é a forma de organização de 

dados que visa atender às necessidades de consulta para 

a tomada de decisões. 

97 A chave da tabela de dimensão, na modelagem 

dimensional, é uma combinação das chaves das tabelas 

de fatos. 

98 O snowflaking é uma das técnicas de modelagem 

dimensional. 

99 O modelo de referência CRISP-DM, composto por quatro 

fases não cíclicas, permite o fluxo unidirecional, ou seja, 

pode ir e voltar entre as fases. 

100 O uso da mineração de dados permite, por exemplo, que 

as empresas mais bem planejem a logística de 

distribuição dos seus produtos, prevendo picos nas 

vendas. 

Acerca das noções de Big Data, julgue os itens de 101 a 105. 

 

101 A premissa básica para que se tenha sucesso com o uso 

de Big Data é que se deve considerar somente um 

grupo/fator homogêneo nas tomadas de decisões. 

102 Um dos desafios para as ferramentas de Big Data é a 

manipulação de dados semiestruturados e não 

estruturados, com o intuito de extrair valor destes por 

meio de correlações e outros processamentos de 

análise. 

103 Os 5 Vs do Big Data representam os fatores de 

sustentação em que a abordagem de Big Data está 

apoiada. Esses fatores são os seguintes: volume; 

variedade; velocidade; veracidade; e visibilidade. 

104 No Big Data, o tratamento dos dados é realizado com o 

apoio de algoritmos inteligentes, com a finalidade de 

chegar a uma conclusão sobre que tipo de ação tomar. 

105 O Big Data é definido unicamente como uma tecnologia 

de ponta que proporciona, por meio de uma pequena 

quantidade dados, uma mudança nas formas 

tradicionais de análise de dados. 



CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 

 

CFFa ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8 
 

Com base nas disposições do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia, julgue os itens de 106 a 115. 

 

106 O Conselho Federal de Fonoaudiologia é uma fundação 

distrital, com sede e foro no Distrito Federal e jurisdição 

em todo o território nacional, sendo dotado de 

personalidade jurídica de direito público. 

107 O mandato dos conselheiros do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia terá a duração de quatro anos, sendo 

permitida uma reeleição consecutiva. 

108 As deliberações do plenário do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia serão aprovadas por, pelo menos, três 

quintos de seus membros. 

109 Os conselheiros suplentes poderão ser convidados a 

participar das sessões plenárias e terão direito a voz e 

voto. 

110 O afastamento de cargo da diretoria, por licença ou 

qualquer outro motivo, por trinta dias consecutivos 

implicará a perda do mandato, sendo declarada a 

vacância do cargo. 

111 A diretoria tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir 

as decisões do plenário, sendo de sua competência 

torná-las efetivas, praticando os atos de administração 

nas áreas de suas atribuições. 

112 Uma vez eleito, o conselheiro assumirá seu mandato, 

mediante a assinatura do termo de posse. 

113 As comissões do Conselho Federal de Fonoaudiologia 

são órgãos auxiliares e de assessoramento do plenário e 

da diretoria. 

114 No ato da primeira reunião subsequente à posse dos 

conselheiros, as comissões serão instituídas pelo 

plenário do Conselho Federal de Fonoaudiologia e seus 

respectivos presidentes serão designados. 

115 Todas as reuniões das comissões deverão ser registradas 

em ata e encaminhadas aos setores competentes. 

 ____________________________________________________  

Considerando as disposições do Código de Ética da 

Fonoaudiologia, julgue os itens de 116 a 120. 

 

116 Cabem ao Conselho Regional de Fonoaudiologia 

competente onde está inscrito o fonoaudiólogo a 

apuração das faltas que cometer contra o Código de 

Ética da Fonoaudiologia e a aplicação das penalidades 

previstas na legislação em vigor. 

117 Define-se como cliente a pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza serviços de fonoaudiologia, a quem o 

fonoaudiólogo presta serviços profissionais e em 

benefício da qual deverá agir com o máximo zelo e o 

melhor de sua capacidade profissional. 

118 É direito do fonoaudiólogo, na relação com o cliente, 

interromper o atendimento, ainda que sem motivo 

justificável. 

119 E vedado ao fonoaudiólogo conservar prontuários ou 

documentos que resguardem a relação de seus clientes. 

120 Constitui direito do fonoaudiólogo, em relação às 

auditorias e perícias fonoaudiológicas, recusar-se 

motivadamente à aceitação do encargo quando houver 

suspeição, impedimento ou justo motivo. 


