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DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

FONOAUDIÓLOGO (A)

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões

antes da autorização do
fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada
página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  Fonoaudiologia  é  dinâmica,  pois  a  sua  expansão
conquistou e ainda conquista vários campos de atuação,
acompanhando  os  avanços  científicos  e  tecnológicos
relacionados à comunicação humana. Dentre as ciências
que se relacionam com a fonoaudiologia, pode-se destacar:
a medicina, a psicologia, a linguística e a odontologia.

II.  No contexto da saúde do idoso,  o fonoaudiólogo é o
profissional responsável pelo diagnóstico e o tratamento de
lesões e disfunções no sistema locomotor,  ou seja,  nos
músculos e  ossos das mãos,  dos braços,  dos pés,  das
pernas, da coluna e do quadril.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 2  Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a)  No  setor  público,  a  troca  e  o  compartilhamento  de
informações sempre deve se estabelecer entre profissionais
que possuem a obrigação do sigilo, pois todos os indivíduos,
sejam eles servidores ou cidadãos, têm o direito de acesso a
quaisquer informações no âmbito governamental, a qualquer
momento.

b)  A conduta ética não possui  relação com a consciência
sobre a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. A
ética é um conceito universal, inequívoco e contínuo, que se
mantém  uniforme  e  invariável  no  tempo  e  no  espaço,
perpassando as culturas e civilizações. A ética é, portanto,
um conceito anterior à própria existência da humanidade.

c) O sigilo profissional é um importante aspecto da ética de
um servidor. Esse aspecto trata de uma informação que deve
ser  propagada,  a inda  que  de  forma  contrár ia  às
determinações da justiça  ou dos interesses da segurança
nacional, e impõe uma relação de privacidade e publicidade
entre os servidores de um órgão e a sociedade em geral.

d) Toda pessoa tem direito à verdade e, por isso, o servidor
público não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos
interesses  da  própr ia  pessoa  interessada  ou  da
Administração  Pública.  Assim,  deve  o  servidor  adotar  a
publicidade e o acesso à comunicação como um princípio, e
o  sigilo  como uma exceção,  de  acordo  com a  legislação
vigente.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I. Aos 5 anos, a criança também pode apresentar gagueira.
Isso  acontece  devido  a  uma  falta  de  sincronia  entre  os
movimentos peristálticos do sistema digestivo e a velocidade
da fala. Dessa maneira, ela pode repetir palavras e sílabas.
Uma recomendação é  ter  calma e  ouvir  pacientemente  a
criança, deixando-a tranquila.

II.  Aos dois  anos,  a  criança começa a se comunicar  com
frases  simples.  É  nessa  fase  em  que  se  observam  os
primeiros sinais no atraso da fala, exceto quando a criança
apresenta pouca articulação da boca.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I. A fala dos pacientes com disartria atáxica é denominada de
escandida ou “scanning speech”,  caracterizada por pausas
depois  de  cada  sílaba  e  lentificação  das  palavras.  Essas
alterações  referem-se  à  prosódia,  que  consiste  enfatizar
sílabas  de  forma  diferente  do  habitual.  Além  disso,  a
presença  de  movimentos  hiper  compensatórios  afetam  a
direção  e  controle  da  língua,  volume  e  timbre  da  voz,
provocando uma articulação espasmódica.

II. O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para identificar,
diagnosticar  e  tratar  indivíduos  com  distúrbios  da
comunicação oral e escrita, voz e audição. Entretanto, nesse
processo,  é  fundamental  a  participação  de  outros
profissionais  que  acompanham o  desenvolvimento  infantil,
como  pediatras,  educadores,  engenheiros,  psicólogos,
terapeutas  ocupacionais,  agentes  comunitários  de  saúde,
entre outros.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. A orelha capta as ondas sonoras, que se propagam pelo ar,
e as encaminha ao canal auditivo. Ao contrário da maioria
dos  mamíferos,  os  seres  humanos  precisam  mexer  as
orelhas na direção do som. Após entrarem pelo orifício da
orelha, as ondas sonoras percorrem os 2,5 centímetros do
canal auditivo, também conhecido como meato.

II.  Os distúrbios da comunicação em geral  são percebidos
pelos pais.  Eles afirmam que algumas crianças não falam,
outras têm dificuldade para falar e algumas apresentam uma
fala de difícil compreensão, quando são incapazes de dizer
alguns  sons  corretamente  ou  que  gaguejam.  Sabe-se,  por
exemplo,  que crianças com atraso no desenvolvimento da
linguagem irão apresentar,  na idade escolar,  importantes e
persistentes anormalidades alimentares, como a intolerância
à lactose.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 6  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os distúrbios da comunicação constituem algumas das
doenças  infantis  mais  prevalentes,  manifestando-se  como
um  atraso  ou  um  desenvolvimento  atípico,  envolvendo
componentes funcionais da audição, fala, linguagem, visão,
paladar, olfato e tato em níveis variados de gravidade.

II. A comunicação é um meio pelo qual o indivíduo recebe e
expressa a linguagem, sendo um elemento essencial para a
socialização  e  integração  na  comunidade.  Portanto,  os
distúrbios da comunicação sempre facilitam a vida social da
criança,  contribuindo  para  o  seu  sucesso  acadêmico  e
ocupacional, sendo reconhecidos como importantes questões
de saúde pública.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Quando é notada alguma dificuldade no aprendizado, na
pronúncia  das  palavras  ou  qualquer  outra  dificuldade  no
desenvolvimento da linguagem da criança, um especialista
em  fonoaudiologia  infantil  deve  ser  procurado.  Essa
especialidade  tem  como  objetivo  avaliar  e  estudar  os
métodos  de  prevenção  e  de  terapia  para  a  resolução  de
dificuldades no desenvolvimento da comunicação em geral.

II. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) desenvolve
trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas
dimensões:  clínico-assistencial  e  técnico-pedagógica.  A
primeira produz ou incide sobre a ação clínica direta com os
usuários; e a segunda produz ação de apoio educativo com e
para as equipes. Além disso, o apoio e a atuação do NASF
também podem se  dar  por  meio  de  ações  que  envolvem
coletivos, tais como ações sobre os riscos e vulnerabilidades
populacionais ou mesmo em relação ao processo de trabalho
coletivo de uma equipe. Essas dimensões podem e devem se
misturar  em  diversos  momentos,  guiando-se  de  forma
coerente pelo que cada momento, situação ou equipe requer.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. O implante coclear é uma prótese eletrônica introduzida na
orelha interna,  por  meio  de um procedimento cirúrgico.  É
composta por duas unidades:  a externa,  composta de um
microfone,  um  processador  de  fala  e  uma  antena
t r a n s m i s s o r a ;  e  a  i n t e r n a ,  q u e  c o n t é m  u m
receptor/estimulador  e  um  fino  cabo  que  interliga  o
processador  a  um conjunto de eletrodos.  Ao contrário  da
prótese auditiva  convencional,  o  implante  coclear  capta  a
onda  sonora  do  ambiente  por  meio  do  microfone  e  a
transforma em impulso elétrico, estimulando diretamente o
nervo  coclear  (nervo  auditivo).  Desta  forma,  o  paciente
recupera parte da audição e pode voltar a se comunicar com
as pessoas.

II. Nos primeiros anos de vida, pela função auditiva, a criança
se familiariza com a estrutura da língua materna e organiza
informações linguísticas necessárias ao desenvolvimento do
paladar. Durante o desenvolvimento da fala, a criança adquire
o inventário fonético, articulação dos sons e os organiza de
acordo com as regras linguísticas da língua materna.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I. A amamentação é um período extremamente importante
para  a  saúde  e  desenvolvimento  da  criança.  No  entanto,
alguns  bebês  podem  apresentar  problemas  na  hora  da
sucção e deglutição (ato de engolir o alimento, no caso, o
leite  materno).  Dessa  maneira,  há  o  desmame  precoce,
embora esse tipo de situação nunca traga consequências
para a saúde do bebê.

II.  A  Triagem  Auditiva  Neonatal  deve  ser  realizada,
preferencialmente, nos primeiros dias de vida (24h a 48h) na
maternidade ou, no máximo, ainda durante o primeiro mês de
vida,  a não ser em casos quando a saúde da criança não
permita  a  realização  dos  exames.  Para  os  neonatos  e
lactentes  sem  indicador  de  risco,  utiliza-se  o  exame  de
Emissões  Otoacústicas  Evocadas  (EOAE).  Caso  não  se
obtenha resposta satisfatória (falha), deve-se repetir o teste
de EOAE, ainda nesta etapa. Caso a falha persista, realizar de
imediato o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico
(Peate - Automático ou em modo triagem). Para os neonatos
e lactentes com indicador de risco, utiliza-se o teste de Peate-
automático ou em modo triagem.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. As disfonias são classificadas em três grandes categorias:
disfonia  orgânica,  caracterizada  por  alteração  vocal
independente  do  uso  da  voz,  podendo  ser  causada  por
diversos processos, com consequência direta sobre a voz;
disfonia  funcional,  que  é  a  alteração  vocal  decorrente  do
próprio uso da voz; e disfonia organofuncional, caracterizada
por alteração vocal decorrente de lesão benigna secundária
ao comportamento vocal inadequado ou alterado.

II.  O audiograma deve ser construído como uma grade, na
qual as frequências, em Hertz (Hz), estão representadas em
escala logarítmica na abscissa, e o nível de audição (NA), em
decibel  (dB),  na  ordenada.  Para  garantir  dimensão
padronizada  do  audiograma,  cada  oitava  na  escala  de
frequências deve ser equivalente ao espaço correspondente a
20 dB na escala do nível de audição. O eixo da abscissa deve
incluir as frequências de 125 Hz a 8.000 Hz, com a legenda de
“Frequência em Hertz (Hz)”. O eixo da ordenada deve incluir
níveis de audição de -10 dB a 120 dB NA (de acordo com a
saída máxima de cada equipamento) com a legenda de “Nível
de Audição em Decibel (dB NA)”.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No ouvido externo, o último osso da cadeia ossicular,  o
estribo, está acoplado a uma fina membrana chamada de
janela oval. A janela oval é uma entrada para o ouvido interno,
que contém o órgão da audição, o metatarso. Quando o osso
estribo se move, a janela oval se move com ele.

II.  Desde o nascimento,  a criança se comunica através do
choro, olhar e gestos. No entanto, a criança pequena não é
capaz de discriminar vozes, diferenciar padrões de entonação,
gestos  ou  movimentos  corporais,  pois  a  habilidade  de
diferenciar esses padrões apenas ocorre na adolescência.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde,  entre  outras ações,  a  colaboração na proteção do
meio  ambiente,  nele  compreendido  o  do  trabalho;  e  a
formulação  da  política  de  medicamentos,  equipamentos,
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde
e a participação na sua produção.

II. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde, entre outras ações, a participação na formulação da
política e na execução de ações de saneamento básico;  a
ordenação da formação de recursos humanos na área de
saúde; a vigilância nutricional e a orientação alimentar.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. A compreensão da educação e de suas políticas públicas é
crucial para o entendimento da dinâmica escolar por parte do
profissional de Fonoaudiologia educacional.

II. A Fonoaudiologia é uma ciência aplicada e, essencialmente,
influenciada  por  uma  diversidade  de  áreas  científicas,  ao
longo de sua formação e,  principalmente,  ao longo de seu
crescimento.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considera-se de fundamental importância o conhecimento
de  pressupostos  teóricos  relacionados  ao  processo  de
aprendizagem escolar,  articulados aos de desenvolvimento
infantil,  para  a  atuação  do  fonoaudiólogo  no  ambiente
escolar.

II. A terapia fonoaudiológica visa a facilitar ou a aprimorar a
comunicação  das  crianças  através  do  tratamento
medicamentoso  e  do  acompanhamento  neuropsicológico.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Muitas pessoas têm a percepção que um fonoaudiólogo
deve ser procurado apenas quando há um problema de fala,
mas o tratamento fonoaudiológico é muito mais do que isso,
englobando  tratamentos  para  todos  os  órgãos  do  corpo
humano, desde o sistema nervoso ao esquelético.

II.  Quando  uma  criança  cresce  com  habilidades  de
comunicação  limitada,  ou  não  tem  fala  funcional,  um
fonoaudiólogo  em  nada  poderá  contr ibuir  para  o
desenvolvimento das suas habilidades sociais. Nesse caso,
essa  criança  apenas  poderá  se  comunicar  com o  uso  de
comunicação auxiliada na vida adulta.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  desenvolvimento correto da fala  e  da linguagem não
possui  relação  com  a  capacidade  de  leitura,  pois  o
desenvolvimento  da  linguagem  escrita  é  independente  da
linguagem oral adquirida previamente.

II. O fonoaudiólogo é o profissional responsável por se ocupar
do  diagnóstico  e  do  tratamento  de  doenças  e  disfunções
relacionadas com o sistema cardiovascular, ou seja, com o
coração, a circulação sanguínea e a comunicação entre os
neurônios, e até mesmo da cirurgia cardiovascular.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  desenvolvimento  correto  da  linguagem,  da  fala  e  da
audição ajuda as crianças a abolir  a comunicação com o
mundo e  retira  delas  a  confiança necessária  para  buscar
novos  desafios,  assim  como  aprender  e  estabelecer
conexões com a sociedade.
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II. Além das melhorias que refletem diretamente na fala das
crianças, o tratamento fonoaudiológico conta com uma série
de ações que facilitam o dia a dia dos pequenos,  como a
redefinição  de  dietas  e  a  análise  detalhada  do  perfil
psicológico da criança.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  atuação  clínica  contribuiu  para  a  consolidação  da
fonoaudiologia. No entanto, o crescimento dessa profissão
ultrapassou os limites da clínica. Prova disso é o avanço da
Fonoaudiologia educacional.

II. A Fonoaudiologia pode proporcionar à criança uma maneira
de  se  comunicar ,  seja  através  de  exercícios  para
fortalecimentos  da  musculatura  dos  membros  inferiores  e
quadris  ou  mesmo  através  de  acompanhamento
psicoterápico.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I. Muito embora a linguagem, especialmente, a escrita, seja o
foco  da  sua  atuação,  o  fonoaudiólogo  educacional  se  vê
diante de várias situações-problema na escola, que envolvem
conhecimentos  de  outras  áreas,  como  a  audição,  a
linguagem, a motricidade orofacial e a voz.

II.  O fonoaudiólogo educacional precisa lidar com questões
que  envolvem,  fundamentalmente,  aspectos  de  gestão
escolar,  pois o seu planejamento de atuação não pode ser
desarticulado do projeto político pedagógico da escola.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I .  O  ambiente  escolar  contribuiu  para  o  avanço  da
Fonoaudiologia educacional e, atualmente, essa é uma área
importante e reconhecida da Fonoaudiologia.

II.  Observa-se  que  as  influências  de  conceitos  de  outras
ciências  estão,  cada  vez  mais,  presentes  na  atuação  do
fonoaudiólogo. Na área de fonoaudiologia educacional não é
diferente.  No entanto,  estudos  e  pesquisas  acerca  dessas
áreas tornam-se fundamentais para um exercício profissional
eficiente e coerente com a realidade institucional na qual esse
profissional pode se deparar.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I. Quando a terapia fonoaudiológica é realizada com crianças,
é muito comum envolver o uso de atividades lúdicas, uma
vez  que  a  criança  aprende  brincando  e  retém  mais
informações quando estas são apresentadas de forma direta,
através  de  uma  palestra  ou  mesmo  de  um  texto  com
linguagem rebuscada.

II.  O  fonoaudiólogo  educacional  deve  compreender  que  a
escola  é  uma instituição com dinâmica própria  e  peculiar,
responsável  pela mediação do processo de construção do
conhecimento.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. Aprender a falar os sons corretamente é a única forma de
garantir  que  uma  criança  conseguirá  comunicar-se
corretamente através da escrita, sem que qualquer tipo de
erro em relação à linguagem formal escrita seja cometido.

II.  Além  da  linguagem  oral,  o  fonoaudiólogo  atua  nas
dificuldades  da  linguagem  escrita,  como  nos  casos  de
dislexia, além de auxiliar as crianças com problemas na voz,
na  respiração  e  dificuldades  para  caminhar,  mastigar  ou
sugar.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  fonoaudiólogo  desenvolve  tratamentos  eficazes  para
diversas  situações  que  vão  desde  um  atraso  de  fala  e
linguagem,  passando por  dificuldades de  leitura  e  escrita,
gagueira,  autismo,  síndromes,  diabetes,  hipertensão  e
qualquer  tipo  de  paralisia  física.

II. A Fonoaudiologia é a ciência que atua na reabilitação da
comunicação  de  crianças  e  adultos,  que  podem  estar
alterados por diferentes motivos como autismo, síndromes,
alterações neurológicas,  lombalgia,  hiperglicemia,  esteatose
hepática e deficiência auditiva.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. Nas vertigens posicionais paroxísticas benignas (VPPB), o
t r a t a m e n t o  d e  e l e i ç ã o  s ã o  a s  m a n o b r a s  d e
reposicionamento.  A intervenção fonoaudiológica na VPPB
só pode ser realizada a partir da identificação de quais canais
semicirculares  estão  comprometidos  e,  ainda,  com  a
definição do diagnóstico diferencial  entre ducto/canalitíase
ou cupulolitíase, uma vez que a intervenção difere para os
dois  quadros.  No  ducto/canalitíase,  os  fragmentos  de
otocônias encontram-se soltos e dispersos na luz do canal
semicircular,  enquanto  na  cupulolitíase,  os  debris  estão
aderidos na cúpula gelatinosa da crista ampular,  havendo
necessidade de soltá-los.

II. A vigilância em saúde ambiental é o conjunto de ações e
serviços  que  propiciam  o  conhecimento  e  a  detecção  de
mudanças  nos  fatores  determinantes  e  condicionantes  do
meio  ambiente  que  interferem  na  saúde  humana,  com  a
finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à
saúde,  prevenção  e  monitoramento  dos  fatores  de  riscos
relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A prova calórica é realizada com o indivíduo na posição
supina, com a cabeça inclinada 30º para frente ou com o
paciente  sentado,  com  a  cabeça  inclinada  60º  para  trás.
Nessa  posição,  os  canais  semicirculares  laterais  ficam
posicionados  no  plano  vertical,  possibilitando  melhor
estimulação  calórica.  A  estimulação  calórica  deve  ser
realizada  com  os  olhos  fechados,  ou  olhos  abertos  e
escuridão total, ou olhos abertos e lentes de Frenzel. Deve-se
evitar a luminosidade na sala de exame durante a prova, pois
o potencial córneo-retinal é sensível à luz, que pode alterar a
amplitude do nistagmo.

II. Os articuladores ativos, aqueles que se movimentam para a
realização dos diferentes sons da fala, são constituídos: pela
língua, que se divide em ápice (ponta), lâmina e dorso e pelo
lábio inferior, que alteram a cavidade oral; pelo véu do palato,
que é responsável pela abertura e fechamento da cavidade
nasal;  e  pelas  pregas  vocais.  Os  articuladores  passivos
compreendem  o  lábio  superior,  os  dentes  superiores,  os
alvéolos (região crespa, logo atrás dos dentes superiores), o
palato duro (região central do céu da boca) e o palato mole
(final do céu da boca).

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I .  As  vogais  geralmente  apresentam  4  formantes
(ressonâncias) – F1, F2, F3, F4. Mas, é possível caracterizar
todas as vogais com os dois primeiros formantes, uma vez
que  o  primeiro  (F1)  corresponde  à  altura  da  língua;  e  o
segundo  (F2),  ao  movimento  horizontal  da  língua.  Com
relação à altura da língua, F1 é inversamente proporcional a
ela, assim sendo, as vogais altas têm F1 baixo, e as vogais
baixas F1 alto.  Quanto ao eixo horizontal,  as vogais mais
anteriores apresentam F2 mais alto e as posteriores mais
baixo.

II.  O  processo  de  aquisição  da  linguagem  envolve  o
desenvolvimento  de  três  sistemas  interdependentes:  o
semântico, que se refere ao uso comunicativo da linguagem
num contexto social; o pragmático, envolvendo a percepção e
a  produção  de  sons  para  formar  palavras;  o  fonológico,
respeitando as palavras e seu significado.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I .  Em  uma  instituição  escolar  ou  mesmo  em  uma
organização de saúde, o fonoaudiólogo ocupa-se de fazer um
diagnóstico nutricional para elaborar uma dieta que atenda
às necessidades das crianças e dos pacientes. Para isso, ele
investiga  o  estado de saúde dos indivíduos,  seus hábitos
alimentares e seu estilo de vida. A análise de saúde é feita
através de medições de peso, altura, quantidade de gordura e
massa muscular.

II.  A  comunicação  é  uma  habilidade  essencial  e  está
intrínseca ao ser humano. Nós nos comunicamos através da
fala, das expressões faciais, dos gestos, do contato visual, da
escrita,  da  digitação e  de  muitas  outras  formas.  Cabe ao
fonoaudiólogo,  então,  tolher o progresso das crianças,  dos
jovens e dos adultos na trilha pela comunicação eficiente.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 28  Analise as afirmativas a seguir:
I. Desde o nascimento e a primeira amamentação, o bebê já
começa a desenvolver a região da boca. Essa evolução, aos
poucos, vai permitir que a criança possa emitir os primeiros
sons e,  depois,  copie os sons dos adultos – aprendendo,
portanto, a falar. Mesmo quando essa evolução acontece de
forma natural e sem imprevisto, ainda assim é obrigatória a
intervenção de um fonoaudiólogo até o fim da adolescência.
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II. Os primeiros sons que os bebês produzem são gritinhos e
ruídos que não se assemelham à fala. Os principais marcos
do desenvolvimento vocal anterior à fala são a produção de
sílabas canônicas (combinações adequadas de consoantes e
vogais), que aparecem entre os seis e os dez meses de idade,
rapidamente sucedidas por balbucios duplicados (repetições
de  sílabas).  Quando  aparecem  as  primeiras  palavras,  são
utilizados os mesmos sons, e as palavras contêm o mesmo
número de sons e de sílabas, que as sequências precedentes
do balbucio.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 29  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  fonoaudiólogo  pode  atuar  em  clínicas,  creches,
consultórios, escolas, hospitais, teatros e emissoras de rádio
e de televisão. Ele também pode trabalhar em conjunto com
profissionais  de  outras  áreas,  como  médicos,  psicólogos,
dentistas, fisioterapeutas, assistentes sociais ou educadores.

II.  Os  laudos  de  audiometrias  ocupacionais  são  muito
peculiares  e  motivo  de  discussões.  Entretanto,  deve-se
lembrar que a audiometria ocupacional não deve ser realizada
de maneira diversa da audiometria clínica. Orienta-se que os
laudos  das  audiometrias,  tanto  de  referência  quanto
sequenciais,  contenham  descrições  do  tipo:  grau  e
configuração audiométrica,  sempre com base na literatura
científica  e,  principalmente,  sem  utilizar  classificação  de
frequência isolada em termos de grau, uma vez que não há
referência literária para tal.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 30  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os distúrbios de desenvolvimento da fala e da linguagem
(oral  e  escrita)  de  causa  idiopática  em  crianças  e
adolescentes são aqueles que sempre ocorrem em conjunto
com outras  anormalidades,  tais  como:  deficiência  mental,
paralisia  cerebral,  deficiências  auditivas  e  outras.  Tais
distúrbios,  idiopáticos ou secundários,  podem ser tratados
apenas  por  influências  externas,  como,  por  exemplo,
diferenças culturais, instrução insuficiente ou inapropriada.

II.  O  risco  de  Perda  Auditiva  Induzida  por  Ruído  (PAIR)
aumenta muito quando a média da exposição está acima de
85dB(A) por oito horas diárias. As exposições contínuas são
piores do que as intermitentes, porém curtas exposições a
ruído intenso também podem desencadear perdas auditivas.
Quando o histórico identificar o uso de protetores auditivos,
deve ser considerada a atenuação real dele, assim como a
variabilidade individual durante o seu uso.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que um determinado prédio possui 32 andares e
que a altura de cada andar é igual a 2,85 metros. Assim,
considerando apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que a altura desse prédio é superior a 88,2 metros e
inferior a 94,1 metros.

II. No final de 2019, uma empresa tinha 8.734 funcionários.
No  início  de  2020,  essa  empresa  demit iu  1.979
funcionários. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  número  total  de
empregados da empresa, após a demissão, é maior que
6.502 e menor que 6.721.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um lote de 216 unidades do produto X, há itens fora do
prazo de validade que correspondem a 2/12 do lote. Assim, é
correto afirmar que há mais de 21 e menos de 52 unidades
fora do prazo de validade.

II. Um salão possui 10 metros de comprimento e 5 metros de
largura.  Seu  piso  será  revestido  por  peças  quadradas  de
cerâmica  com  arestas  de  1,20  metro,  cada.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que, para revestir todo o piso do salão, serão
necessárias, no mínimo, 38 peças de cerâmica.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um automóvel foi vendido com o objetivo de ser pago em
quatro  parcelas.  A  primeira  parcela  tinha  o  valor  de  R$
5.000,00. A segunda, tinha o valor de R$ 6.000,00. A terceira e
a quarta prestações, por sua vez, correspondiam ao dobro do
valor  pago  na  primeira  prestação.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  pode-se
afirmar que o carro custou ao cliente um valor superior a R$
33.250,00 e inferior a R$ 38.620,00.
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II. Considere dois modelos de avião: 1 e 2. O avião tipo 1 pode
transportar  264  passageiros,  enquanto  o  avião  tipo  2
transportar 397 passageiros. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a diferença
na  capacidade  total  desses  modelos  é  superior  a  127  e
inferior a 140 passageiros.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma loja, Clara comprou uma blusa, uma calça e um
par de sapatos. A calça custou 3 vezes o valor da blusa. O
preço do par de sapatos, por sua vez, era 2 vezes o valor da
calça.  O preço da calça era  R$ 96,00.  Sabe-se que Clara
recebeu um desconto de R$ 15,00 no valor final a ser pago.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto afirmar  que,  para pagar  por  suas
compras, Clara desembolsou mais de R$ 312,00 e menos de
R$ 326,00.

II. Em uma determinada manhã, um restaurante atendeu a 80
clientes. Sabe-se que, naquela manhã, a cada 3 pessoas que
tomaram  suco,  outras  5  tomaram  refrigerante.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
podemos afirmar que o número de pessoas que tomaram
refrigerante foi superior a 42 e inferior a 48.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um município colheu uma produção de 90 mil quilogramas
de milho. Sabe-se que os grãos de milho são vendidos em
sacas  com  45  quilos,  cada.  Assim,  a  partir  dos  dados
apresentados, é correto afirmar que a quantidade de sacas
produzidas por esse município é superior a 1.900 e inferior a
2.180.

II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 7 kg, 10
kg, 8 kg e 17 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 9,2 kg e menor que 12,8 kg.
III.  São números primos menores de 221,  entre outros,  os
seguintes: 163, 211 e 139.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 36  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 3 triângulos que medem, respectivamente: 34m
de base e 89m de altura; 45m de base e 91m de altura; 56m
de base e 93m de altura.  Assim,  é  correto afirmar que o
resultado  da  soma  das  áreas  desses  três  triângulos  é
superior a 6.041 m² e inferior a 6.319 m².

II. Um hóspede passou 5 dias completos hospedado em um
hotel  cujo  valor  da  diária  era  R$  237,80.  Ao  realizar  o
pagamento, ele obteve um desconto de R$ 150,00 no valor
total a ser pago. Assim, é correto afirmar que esse hóspede
gastou  um  valor  superior  a  R$  1.048,00  e  inferior  a  R$
1.077,00.
III.  Um  evento  artístico  contou  com  260  espectadores
pagantes. A receita total arrecadada com o evento foi de R$
14.300,00.  Assim,  considerando  apenas  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por cada
espectador é superior a R$ 56,80 e inferior a R$ 59,45.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I. Ana tinha 28 pares de sapatos e ganhou mais 9 pares de
sua mãe. Bia tinha 19 pares de sapato e perdeu 2 pares em
uma viagem. Clara tinha 7 pares de sapatos e comprou mais
15  em  uma  promoção.  Assim,  considerando  apenas  as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que,
atualmente, o número total de pares de sapatos dessas três
mulheres é superior a 66 e inferior a 74.

II. O veículo do modelo X é vendido em cinco concessionárias
diferentes, de acordo com os seguintes preços: R$ 42.880; R$
38.760;  R$  51.200;  R$  62.300;  e  R$  55.320.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é  correto  afirmar  que  o  preço  médio  desse  veículo  nas
concessionárias  apresentadas  é  superior  a  R$  50.031  e
inferior a R$ 50.263.
III.  Em números decimais,  a fração 2/5 corresponde a um
número maior que 0,27 e menor que 0,85.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 63X + 200 = 2.405, o valor da incógnita “X” deve ser um
número ímpar, maior que 29 e menor que 50.

II.  Uma autora escreveu um livro em 3 dias. No 1º dia, ela
escreveu 45 páginas.  No 2º dia,  ela escreveu 5 páginas a
menos do que tinha escrito no 1º dia. No 3º dia, ela escreveu
5 páginas a menos do que no 2º dia. Assim, considerando
apenas  os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar  que  a
quantidade de páginas do livro é superior a 125 e inferior a
155.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 39  Analise as afirmativas a seguir:
I. O volume de uma lata de refrigerante é igual a 0,36 litro.
Gabriela estabeleceu que consumirá, no máximo, 1,8 litro de
refr igerante  por  semana.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o número máximo de latinhas de refrigerante que
ela poderá consumir por semana é superior a 7 e inferior a
12.

II.  Três amigas compraram 20 abacates por R$ 1,50, cada.
Elas também compraram 15 maçãs por R$ 0,60, cada. No
momento de realizar o pagamento das compras, o valor total
foi  igualmente  dividido  entre  as  três.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor pago por cada amiga é superior a R$ 14,50
e inferior a R$ 18,30.
III.  Um  paralelepípedo  possui  31  cm  de  altura,  33  cm  de
largura e 38 cm de comprimento. Assim, é correto afirmar que
a área total da superfície desse sólido geométrico é maior que
6.802 cm² e menor que 7.210 cm².

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 40  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O valor  da incógnita  “X”  que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 23X - 10 = 59, é um número
maior que 1 e menor que 9.

II.  O piso de um salão é  formado por  peças de cerâmica
dispostas em 16 fileiras com 20 peças, cada. Cada peça de
cerâmica tem o formato de um quadro com 50 cm de aresta.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que a área do salão é superior
a 77 m² e inferior a 91 m².
III.  Um muro de 24m de comprimento e  3m de altura  foi
construído com tijolos de dimensões 0,15m de comprimento
e 0,08m de altura. Sabe-se que não houve desperdício na obra
e  os  espaços  entre  os  tijolos  são  desprezíveis.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o número total de tijolos gastos na obra
é superior a 6.730 e inferior a 6.910.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 41 a 50

Preço médio do etanol

Os  preços  médios  do  etanol  hidratado  subiram  em  19
estados  e  no  Distrito  Federal  na  semana  encerrada  no
sábado  (04/07/2020),  em  comparação  com  a  semana
anterior (encerrada no sábado, dia 27/06/2020), de acordo
com levantamento da Agência  Nacional  do Petróleo,  Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.
A cotação do biocombustível caiu em outros 6 estados e
ficou inalterada na Paraíba.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o preço
médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada no
dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
passando de R$ 2,709 para R$ 2,737, o litro. Ao longo do
mês de junho de 2020, a alta foi de 7,67%, alcançando o valor
médio de R$ 2,542 nos postos pesquisados por todo o país.

Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com
mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado
ficou em R$ 2,544 (na semana encerrada em 04/07/2020),
representando,  assim,  uma alta  de 0,83% ante  a  semana
anterior,  encerrada  no  dia  27/06/2020,  quando  o  preço
médio era de R$ 2,523. A média da semana de 04/07/2020
também representa uma elevação de 8,95% na comparação
com o mês de junho de 2020, quando a cotação média era
de R$ 2,335.

Ainda  considerando  apenas  a  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020,  a  maior  alta  porcentual  foi  registrada  no
Tocantins,  com elevação de 3,84%. A maior  queda nesse
período foi verificada em Roraima, com redução de 6,04%. O
preço mínimo registrado na referida semana para o etanol
em um posto foi  de R$ 2,059,  o litro,  em São Paulo;  e o
menor preço médio estadual, de R$ 2,437, foi registrado em
Mato Grosso. O preço máximo individual na semana citada,
de R$ 4,999, o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande
do Sul.  O Rio Grande do Sul também teve o maior preço
médio, de R$ 3,945.

Na comparação mensal (em relação a junho de 2020), os
preços  do  etanol  subiram  em  18  estados  e  no  Distrito
Federal  e  cederam  em  outros  8  estados.  O  estado  que
registrou a maior alta porcentual na comparação mensal foi
no  Paraná,  com elevação de  14,15% no  preço  do  etanol
hidratado.  A  queda  mais  expressiva  foi  verificada  em
Roraima (- 5,45%).

Por  Agência  Estado,  em  julho  de  2020  (disponível  em:
https://bit.ly/32jbYww). Com adaptações.

 41  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O preço mínimo do etanol hidratado registrado na semana
encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,590, o litro, em um
posto de São Paulo, de acordo com o texto.

II. As informações apresentadas pelo texto são baseadas no
levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 42  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Ao longo do mês de junho de 2020, a alta no preço do
etanol foi de 7,67%, alcançando o valor médio de R$ 2,542
nos postos pesquisados por todo o Brasil, de acordo com o
texto.

II. Em São Paulo, a média do preço do etanol hidratado da
semana de 04/07/2020 representou uma elevação de 8,95%
na comparação com o mês de junho de 2020, de acordo com
o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 43  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Em São Paulo,  na semana encerrada em 04/07/2020, a
cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 2,544,  de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.

II.  Na  semana  encerrada  no  sábado,  dia  04/07/2020,  as
cotações do biocombustível caíram em 6 estados e ficaram
inalteradas na Paraíba,  de acordo com o levantamento da
ANP, compilado pelo AE-Taxas, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 44  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. São Paulo é o principal estado produtor e consumidor de
etanol hidratado e com mais postos avaliados pela ANP no
levantamento citado no texto.

II. Em São Paulo, na semana encerrada no dia 27/06/2020, o
preço médio do etanol hidratado era de R$ 2,523, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 45  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Entre a semana encerrada no dia 27/06/2020 e a semana
encerrada  no  dia  04/07/2020,  o  preço  médio  do  litro  de
etanol subiu de R$ 2,709 para R$ 2,737, de acordo com os
dados da ANP, de acordo com o texto.

II.  Considerando  apenas  a  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020,  a  maior  alta  porcentual  do  preço  do  etanol
hidratado foi registrada no Tocantins, com elevação de 3,84%,
de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 46  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações apresentadas pelo texto, o
preço  máximo  individual  na  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020 foi de R$ 4,999, o litro, verificado em um posto
do Rio Grande do Norte.

II.  Em  São  Paulo,  a  cotação  média  do  preço  do  etanol
hidratado  no  mês de  junho  de  2020 era  de  R$  2,335,  de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 47  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Nos postos pesquisados pela  ANP em todo o  Brasil,  o
preço médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada
no dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
de acordo com as informações apresentadas pelo texto.

II.  O menor preço médio do etanol hidratado registrado na
semana encerrada no dia  04/07/2020 foi  de R$ 2,734,  no
estado do Mato Grosso, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 48  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O Rio Grande do Sul apresentou o maior preço médio do
etanol hidratado na semana encerrada no dia 04/07/2020, de
R$ 3,145, de acordo com o texto.

II. De acordo com o texto, o estado que registrou a maior alta
porcentual  na  comparação  mensal  foi  o  Paraná,  com
elevação de 15,41% no preço do etanol hidratado.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 49  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Na comparação mensal, no mês de agosto, em relação a
junho de 2020, os preços do etanol cederam em 18 estados e
no Distrito Federal e subiram em outros 8 estados, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.

II.  São  Paulo  apresentou  uma alta  de  0,83% no  preço  do
etanol hidratado na semana encerrada em 04/07/2020, em
comparação  com  a  semana  anterior,  encerrada  no  dia
27/06/2020,  de  acordo com as  informações apresentadas
pelo texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 50  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Considerando  apenas  a  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020, a maior queda do preço do etanol hidratado foi
verificada em Roraima,  com redução de 4,06%, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.

II.  Os  preços  médios  do  etanol  hidratado  subiram em 19
estados e no Distrito Federal  na semana encerrada no dia
04/07/2020,  em  comparação  com  a  semana  anterior,
encerrada no dia 27/06/2020, afirma o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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