
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONOAUDIÓLOGO 

 
PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 06. 
 
17/05 - Dia Internacional Contra a Homofobia 
 
O Dia Internacional Contra a Homofobia (International 
Day Against Homophobia, em inglês) é comemorado em 
17 de maio em homenagem à data em que o termo 
“homossexualismo” passou a ser desconsiderado e a 
homossexualidade foi excluída da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde (CID) da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 17 de maio de 1990. No 
Brasil, esta data está incluída no calendário oficial do 
país desde 2010. 
Também conhecido como “Dia Internacional de Luta 
Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia”, esta data visa 
conscientizar a população em geral sobre a luta contra a 
discriminação dos homossexuais, transexuais e 
transgêneros. 
A homofobia consiste no ódio e repulsa por 
homossexuais, atitude esta que deve ser combatida para 
que possamos formar uma sociedade que esteja 
baseada na tolerância e respeito ao próximo, 
independente da sua orientação sexual. 
Ainda existe um grande preconceito contra os 
homossexuais na maioria das sociedades que, 
infelizmente, se reflete em atos desumanos de violência 
extrema contra esses indivíduos. 
Nesta data, são organizadas diversas atividades que 
promovem e apoiam a igualdade de direitos dos 
homossexuais e demais pessoas que se encaixam na 
comunidade LGBT. 
Vale ressaltar que o objetivo desta data é debater os 
mais variados tipos de preconceitos contra as diferentes 
orientações sexuais e identidades de gênero, além de 
gerar o desenvolvimento de uma conscientização civil 
sobre a importância da criminalização da homofobia. 
(Disponível em https://www.calendarr.com/brasil/dia-
internacional-contra-a-homofobia/) 
 
01) Quanto ao gênero textual, podemos afirmar que esse 
texto é: 
a) Relatório. 
b) Charge. 
c) Notícia. 
d) Relato autobiográfico. 
e) Memorando. 
 
02) De acordo com o texto, homofobia é: 
a) Tolerância e respeito ao próximo. 
b) Ódio e repulsa por homossexuais. 
c) Aceitação das diferentes orientações sexuais. 
d) Um tratado de paz e harmonia. 
e) Medo de lugares fechados. 
 
03) No Brasil, o Dia Internacional Contra a Homofobia, 
está incluído no calendário oficial do país desde: 
a) 2011. 
b) 2009. 
c) 2013. 
d) 2010. 
e) 2000. 
 
04) ”(...) atitude esta que deve ser combatida para que 
possamos formar uma sociedade que esteja baseada na 
tolerância e respeito ao próximo (...)”.Os termos grifados, 
no texto, possuem o valor semântico de: 
a) Causa. 
b) Consequência. 

c) Conformidade. 
d) Tempo. 
e) Finalidade. 
 
05) ”[...] que esteja baseada na tolerância e respeito ao 
próximo [...]”.O termo grifado, no texto, no trecho em que 
se encontra, refere-se a: 
a) Sociedade. 
b) Homofobia. 
c) Atitude. 
d) Gênero. 
e) Igualdade. 
 
06) Uma palavra que substitua o termo ”repulsa” no texto 
e que mantenha o mesmo significado é: 
a) Aceitação. 
b) Consciência. 
c) Asco. 
d) Dignidade. 
e) Respeito. 
 
07) Observe as frases abaixo: 
I. O cantor Mc Lan é idolatrado pelo público jovem. 
II. Ladrão se mata à bala na cidade. 
III. Quero um vidro de molho tártaro. 
Temos o termo acessório aposto em: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
08) Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo 
grifado funciona como objeto indireto: 
a) Vi-a hoje. 
b) Disseram-lhe coisas ofensivas. 
c) Deixei-o na porta de casa. 
d) Juro que não quis magoá-lo. 
e) E estes livros, vocês queriam-nos? 
 
09) Assinale a alternativa correta quanto à conjugação 
verbal: 
a) Nós ceiamos no natal. 
b) Eles durmiram cedo. 
c) Meus pais frigem os ovos. 
d) Eu sempre perdo a hora. 
e) Marta reouve o dinheiro perdido. 
 
10) ”Seria bom se ele ___________nesta situação e 
fizesse com que o réu ___________a quantia roubada 
por ele.” 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 
a) Intervisse, repôs. 
b) Intervi-se, reponha-se. 
c) Interviesse, reposse. 
d) Interviesse, repusesse. 
e) Intervem, repõe. 
 

 

MATEMÁTICA 

 

11) Ao transformar 100 decâmetros em centímetros, o 

resultado encontrado será: 

a) 10.000.000. 

b) 1.000.000. 

c) 100.000. 

d) 10.000. 

e) 1.000. 

 

12) Ao se deparar com a transformação de 1,242 

decímetros em quilômetros, um estudante encontrou 

como resposta correta: 



a) 0,1242. 

b) 0,01242. 

c) 0,001242. 

d) 0,0001242. 

e) 0,00001242. 

 

13) O valor de x na da equação 3x – 3 = - 18  

corresponde a: 

a) 5. 

b) -5. 

c) 7. 

d) -7. 

e) 0. 

 

14) O décimo primeiro termo da progressão aritmética  

(8, 16,...), corresponde a: 

a) 72. 

b) 80. 

c) 88. 

d) 96. 

e) 104. 

 

15) Sendo A = (
2 4
−1 2
3 6

) e B = (
3
0
), então o produto AxB 

é igual a: 

a)(
6 0
−3 0
9 0

). 

b) (6 −3 9). 

c) (
6 −3 9
0 0 0

). 

d) (
6
−3
9
). 

e) (
6 12
−3 6
9 18

). 

 
 

INFORMÁTICA 

 

16) Qual dos atalhos abaixo abre uma nova tela do 

Windows Explorer no Microsoft Windows 8? 

a) CTRL + W. 

b) CTRL + E. 

c) CTRL + F. 

d) TECLA DO WINDOWS + E. 

e) TECLA DO WINDOWS + W. 

 

17) No mundo conectado à Internet, ameaças 

tecnológicas surgem o tempo todo. Para mitigar esses 

problemas, o Windows 8 disponibiliza uma ferramenta 

para instalar, de forma automática, atualizações de 

segurança desenvolvidas pela Microsoft. Das opções 

abaixo, escolha o nome dessa ferramenta: 

a) Windows Explorer. 

b) Windows Update. 

c) Windows Download Manager. 

d) Microsoft Mitigation Services. 

e) Internet Security Automatization. 

 

18) No Microsoft Excel, versão 2010 em português 

brasileiro com suas configurações padrão, a função 

=AGORA() retorna qual valor? 

a) a fórmula retorna a data e a hora atual do sistema 

operacional. 

b) a fórmula retorna os dados que estão sendo digitados 

neste exato momento. 

c) a fórmula retorna o resultado da última soma realizada 

na célula ativa. 

d) a fórmula retorna o nome do host e seu endereço IP. 

e) a fórmula retorna os dados do usuário atual do 

Microsoft Excel. 

 

19) Ao digitar a fórmula ="Meu nome é "&H5&". Tenho 

"&I5&" anos." na célula H6 de uma planilha do Microsoft 

Excel, versão 2010 em português brasileiro com suas 

configurações padrão, qual será seu resultado?  

Escolha a opção abaixo que mostra corretamente o 

resultado da fórmula, atribuindo o conteúdo da célula H5 

como sendo Pedro e o conteúdo da célula I5 como sendo 

15. 

a) Meu nome é Pedro & tenho 15 anos. 

b) “Meu nome é pedro. tenho 15 anos.” 

c) Meu nome é Pedro & tenho quinze anos. 

d) Meu nome é “Pedro”. Tenho “15” anos. 

e) Meu nome é Pedro. Tenho 15 anos. 

 

20) O que acontece quando o atalho “tecla do Windows + 

P” é pressionado? 

a) Opções de pintura. 

b) Configuração de página do Windows. 

c) Realiza a captura da tela e salva em um arquivo .png. 

d) Opções de projeção. 

e) Abre as opções de impressão do Windows. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Considerando as descrições a seguir, a quais 

legislações do SUS se referem, respectivamente? 

“Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único 

de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência 

à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências”. 

“Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde 
da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS)”. 
a) Decreto Nº 7.508 e Lei Nº 8.080. 

b) Portaria Nº 2.488 e Lei Nº 8.080. 

c) Portaria Nº 2.488 e Lei 8.142. 

d) Decreto Nº 7.508 e Portaria Nº 2.488. 

e) Decreto Nº 7.508 e Lei 8.142. 

 

22) Considerando o Decreto 7.508, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Este Decreto regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa. 
b) Comissões Intergestores - instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS. 
c) Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da 
assistência à saúde; 
d) Portas de Entrada descrição geográfica da distribuição 
de recursos humanos e de ações e serviços de saúde 
ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, 



considerando-se a capacidade instalada existente, os 
investimentos e o desempenho aferido a partir dos 
indicadores de saúde do sistema. 

e) O SUS é constituído pela conjugação das ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde 
executados pelos entes federativos, de forma direta ou 
indireta, mediante a participação complementar da 
iniciativa privada, sendo organizado de forma 
regionalizada e hierarquizada. 
 

23) Considerando a Lei 8.080/90, analise as alternativas 

e marque a opção incorreta. 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 
b) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade. 

c) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema 

Único de Saúde-SUS em caráter complementar. 

d) A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica 
do País. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

24) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde: 

a) vigilância sanitária. 

b) vigilância epidemiológica. 

c) saúde do trabalhador. 

d) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

25) Das Atribuições e Competências dispostas na Lei 

8.080/90, marque a alternativa correta. 

a) Definição das instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. 

b) Administração dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados, em cada ano, à saúde; 

c) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de 

saúde da população e das condições ambientais. 

d) Organização e coordenação do sistema de informação 

em saúde. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26) Considerando a Lei 8.142/90, marque a alternativa 

incorreta. 

a) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências não será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 
b) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 
anos com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde. 
d) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 
e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação 
no Conselho Nacional de Saúde. 

 

27) Considerando a Noas – SUS 01/02, o Plano Diretor 

Regional deverá ser elaborado na perspectiva de 

garantir: 

I - Assistência pré-natal, parto e puerpério. 

II - Atendimento de afecções agudas de maior 

prevalência. 

III - O acesso de todos os cidadãos aos serviços 
necessários à resolução de seus problemas de saúde, 
em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante 
o estabelecimento de compromissos entre gestores para 
o atendimento de referências intermunicipais. 
IV - Suprimento/dispensação dos medicamentos da 
Farmácia Básica. 
V - Controle das doenças bucais mais comuns. 
a) Apenas I III IV e V estão corretas. 
b) Apenas I II IV e V estão corretas. 
c) Apenas I IV e V estão corretas. 
d) Apenas II III e V estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

28) Os sistemas de informação em saúde são 
instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de 
dados, que tem como objetivo o fornecimento de 
informações para análise e melhor compreensão de 
importantes problemas de saúde da população, 
subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal, 
estadual e federal. 
Considerando o enunciado acima e os itens abaixo, 
assinale a alternativa correta. 
I - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM: 
criado pelo Ministério da Saúde em 1975 para a 
obtenção regular de dados sobre mortalidade no país 
possibilitou a captação de dados sobre mortalidade, de 
forma abrangente e confiável, para subsidiar as diversas 
esferas de gestão na saúde pública. Com base nessas 
informações é possível realizar análises de situação, 
planejamento e avaliação das ações e programas na 
área. O SIM proporciona a produção de estatísticas de 
mortalidade e a construção dos principais indicadores de 
saúde. 
II - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – 
Sinan: o Sinan é alimentado, principalmente, pela 
notificação e investigação de casos de doenças e 
agravos que constam da lista nacional de doenças de 
notificação compulsória, mas é facultado a estados e 
municípios incluir outros problemas de saúde importantes 
em sua região. 
III - Sistema de Informações de Nascidos Vivos – 
SINASC: implantado pelo Ministério da Saúde em 1990 
com o objetivo de reunir informações epidemiológicas 
referentes aos nascimentos informados em todo território 
nacional, apresenta atualmente um número de registros 
maior do que o publicado pelo IBGE, com base nos 
dados de Cartório de Registro Civil. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

29) Sobre a Política Nacional de Humanização, de 

acordo com os itens abaixo, assinale a alternativa 

correta. 

I - A PNH estimula a comunicação entre gestores, 
trabalhadores e usuários para construir processos 



coletivos de enfrentamento de relações de poder, 
trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e 
práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a 
corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu 
trabalho e dos usuários no cuidado de si. 
II - Vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde, a PNH conta com equipes regionais 
de apoiadores que se articulam às secretarias estaduais 
e municipais de saúde. A partir desta articulação se 
constroem, de forma compartilhada, planos de ação para 
promover e disseminar inovações nos modos de fazer 
saúde. 
III - Lançada em 2003, a Política Nacional de 
Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios 
do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo 
mudanças nos modos de gerir e cuidar. 
a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

30) Dos princípios do Programa Nacional de 

Humanização é incorreto afirmar: 

a) Transversalidade: A Política Nacional de Humanização 
deve se fazer presente e estar inserida em todas as 
políticas e programas do SUS. 
b) Indissociabilidade entre atenção e gestão as decisões 
da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. 
c) Protagonismo corresponsabilidade e autonomia dos 
sujeitos e coletivos qualquer mudança na gestão e 
atenção é mais concreta se construída com a ampliação 
da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que 
compartilham responsabilidades. 
d) Acolhimento: O acolhimento deve comparecer e 
sustentar a relação entre equipes/serviços e 
usuários/populações. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

31) Na reabilitação do paciente apresentando Disfonia 

Organofuncionais, o exercício utilizado para Granuloma 

é: 

a) Técnica de sopro e som agudo. 

b) Bocejo – suspiro. 

c) Escalas musicais. 

d) Sons posteriores violentos e fortes. 

e) Voz salmodiada. 

 

32) A mastigação pode ser dividida em três fases: 

incisão, trituração e pulverização. Quais músculos 

mastigatórios são responsáveis por levantar/elevar a 

mandíbula: 

a) Temporal, Masseter e Pterigoideo Lateral. 

b) Temporal, Masseter e Pterigoideo Medial. 

c) Pterigoideo Lateral e Masseter. 

d) Pterigoideo Lateral e digástrico.  

e) Nenhuma das alternativas acima. 

 

33) Em relação a saúde do idoso uma doença que é 

caracterizada um tipo de demência cortical é: 

a) Doença de Parkinson. 

b) Coreia de Huntington. 

c) Esclerose lateral amiotrófica. 

d) Doença de Alzheimer. 

e) Paralisia supranuclear progressiva. 

 

34) Um paciente apresentando surdez moderada, em 

média o som mais grave gira em torno de: 

a) 41 a 70 dbna. 

b) 0 a 25 dbna. 

c) 26 a 40 dbna. 

d) 71 a 90 dbna. 

e) Acima de 90 db. 

 

35) Em relação ao paciente disfágico é incorreto afirmar 

que: 

a) Alimentos frios oferecem pista mais evidente da 

presença de bolo alimentar na cavidade oral. 

b) A disfagia é uma condição comum em pacientes com 

doenças neurológicas como: Parkinson, Paralisia 

cerebral. 

c) A videoendoscopia da deglutição é um exame que 

fornece informações importantes para definir a conduta 

nesses pacientes. 

d) Alimentos com temperatura diferente da cavidade oral 

não são indicados para o trabalho com a sensibilidade. 

e) Utilizasse alimentos frios para pacientes com 

hipossensibilidade. 
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