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1. Sobre prevenção em fonoaudiologia, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) A prevenção se baseia na identificação das necessidades e 

condições de vida das pessoas e atenta-se às diferenças, 
singularidades e subjetividades implicadas nos 
acometimentos individuais e coletivos de saúde. 

b) Na prevenção primária as ações são dedicadas a desenvolver 
e proteger o bem-estar geral. 

c) Na prevenção secundária é importante um diagnóstico rápido 
e um tratamento adequado para limitar as possíveis 
sequelas. 

d) Na prevenção terciária deve-se tentar uma recuperação do 
potencial e a integração do indivíduo na sociedade por meio 
da reabilitação. 

 

2. Em relação à fonoaudiologia na saúde publica, não podemos 
afirmar que: 
a) Os ambulatórios de Fonoaudiologia em UBS devem ser 

estruturados para atender as manifestações primárias 
relacionadas à linguagem de maior ocorrência populacional. 

b) Cabe ao fonoaudiólogo inserido no PSF, atuar em escolas e 
creches, oferecendo assessoria e orientação. 

c)  A promoção da saúde se baseia no conhecimento do 
funcionamento das patologias da comunicação e dos 
mecanismos para o seu controle e evitação. 

d) Tem como desafios humanizar sua atuação e contribuir para 
a coletividade e não apenas para indivíduos ou grupos 
isolados. 

 

3. Qual dessas alternativas não se aplica à atuação fonoaudiológica 
no campo da saúde coletiva: 
a) Necessidade de produzir informações de natureza 

epidemiológica acerca dos distúrbios da comunicação 
humana. 

b) Realização de um bom diagnóstico, estabelecimento do 
melhor tratamento e evolução do paciente. 

c) Avaliação do impacto das ações e monitoramento dos grupos 
de risco. 

d) Identificar os diagnósticos mais comuns ou de evolução mais 
grave e programar intervenções prioritárias de prevenção. 

 

4. Sobre as características nos diferentes quadros de disartria, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A presença de movimentos involuntários é facilmente 

identificada na disartria hipercinética. 
b) Alterações de fluência são comuns nos quadros de disartria 

hipocinética. 
c) No quadro de disartria espástica há tremor vocal. 
d) Hipernasalidade aparece também na disartria do neurônio 

superior unilateral. 
 

5. Assinale a alternativa que contém uma informação incorreta sobre 
disartria: 
a) Na disartria, os problemas na comunicação oral são em 

decorrência de uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da 
musculatura da fala.   

b) Os pontos fundamentais para o tratamento são força, 
amplitude e velocidade de movimento. 

c) O aumento da inteligibilidade de fala é um dos principais 
objetivos da terapia fonoaudiológica. 

d) Algumas das características mais observadas são: imprecisão 
na articulação das consoantes, monoaltura, monointensidade 
e velocidade lenta de fala. 
 

6. As emissões otoacústicas evocadas (EOAE) e o potencial evocado 
auditivo de tronco encefálico (PEATE) são procedimentos 
utilizados na triagem auditiva neonatal. Leia as seguintes 
afirmações e assinale a alternativa que contem todas as 
informações corretas:  

I. Alta sensibilidade e especificidade. 
II. Possibilidade de avaliar a maturação e detectar neuropatias 

e alterações retrococleares. 
III. Simples, rápido, fácil aplicação e interpretação. 
IV. Identifica perdas auditivas uni e bilaterais de grau leve. 
V. Não identifica alterações retrococleares.  

VI. Sofre mais interferência das alterações de orelha externa e 
média. 

VII. Exige mais experiência do examinador porque os resultados 
podem ser influenciados pelas condições neurológicas. 

VIII. Sua presença é altamente sugestiva de função coclear 
normal.  

 
a) II, IV e VII são características do PEATE. 
b) I e VIII são características tanto das EOAE quanto do PEATE. 
c) VI e VII são características das EOAE. 
d) V é uma característica das EOAE e III é uma característica do 

PEATE. 
 

7. Correlacione a primeira e a segunda colunas e assinale a 
alternativa correta sobre as fases da deglutição: 

Fase Característica 

1. Antecipatória I. Dinâmica de direcionamento do bolo 
para o esôfago pela ejeção oral. 

2. Oral  II. Se inicia na constrição 
faringoesofágica. 

3. Faríngea  III. Escolha do ritmo alimentar. 

4. Esofágica IV. Ocorre o mecanismo anteroposterior 
de retropropulsão da língua. 

 
a) 1 – IV; 2 – III; 3 – II; 4 – I. 
b) 1 – IV; 2 – I; 3 – II; 4 – III. 
c) 1 – III; 2 – IV; 3 – II; 4 – I. 
d) 1 – III; 2 – IV; 3 – I; 4 – II. 

 

8. Qual destas características faz parte do desenvolvimento normal 
das funções estomatognáticas: 
a) Na mastigação o movimento de abertura da boca geralmente 

é mais retilíneo e o de fechamento tende a ser mais 
curvilíneo. 

b) Na sucção de neonatos há movimentos anteroposteriores de 
língua. 

c) A deglutição deixa de ser reflexa a partir do 4º mês de vida. 
d) Em torno dos 12 a 15meses de idade há a transição da 

deglutição infantil para a madura. 
 

9. Sobre os músculos envolvidos na mastigação, não é correto 
afirmar que: 
a) O músculo masseter tem como função elevar e protruir a 

mandíbula. 
b) O músculo temporal eleva e retrai a mandíbula. 
c) O músculo ptegoideo medial tem a mesma função do 

músculo temporal. 
d) O músculo pterigoideo lateral protrui, abre e lateraliza a 

mandíbula. 
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10. Leia com atenção as três afirmações e assinale a alternativa 
correta: 

I. Nas alterações da articulação temporomandibular a base é 
a reeducação de situações miofuncionais deletéreas, a 
reeducação miofuncional não resolve os problemas de ATM. 

II. A intervenção fonoaudiológica em pacientes submetidos à 
cirurgia ortognática tem como objetivo adaptar as funções 
do sistema estomatognático à nova forma estabelecida. 

III. Na intervenção fonoaudiológica na paralisia facial 
periférica, a reeducação neuromuscular é necessária para 
recrutar os músculos adequados e para assegurar o 
mapeamento cortical satisfatório. 

a) I e II estão corretas. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e III estão corretas. 
d) II e III estão erradas. 

 

11. Qual destas alternativas não apresenta uma habilidade 
perceptivo-linguística necessária para realizar a leitura? 
a) Memória auditiva e ordenação; memória visual e ordenação. 
b) Habilidade no processamento da palavra; análise estrutural e 

contextual da língua. 
c) Síntese lógica e interpretação da língua; bom 

desenvolvimento e expansão do vocabulário. 
d) Conhecimento da estrutura fonológica da linguagem; fluência 

na leitura. 
 

12. O desenvolvimento da consciência fonológica este relacionado 
com a aquisição da linguagem escrita. Em qual destas fases de 
escrita, a criança deixa de considerar a silaba como uma unidade e 
compreende os fonemas? 
a) Fase pré-silábica. 
b) Fase silábica. 
c) Fase silábico-alfabética. 
d) Fase alfabética.  

 

13. Sobre a leitura, é incorreto afirmar que: 
a) A habilidade de consciência fonológica relaciona-se 

especificamente com a decodificação da leitura. 
b) Palavras irregulares só podem ser lidas pela rota fonológica, 

pois é a correspondência fonema- grafema que possibilita a 
pronúncia correta. 

c) A decodificação fonológica permite que uma palavra não 
familiar seja reconhecida e, assim, vão desenvolvendo-se as 
representações ortográficas das palavras. 

d) A habilidade de consciência sintática está relacionada, além 
da decodificação, também com a compreensão da leitura. 
 

14. Ao se considerar a formação do professor como foco principal da 
prática fonoaudiológica no contexto escolar, o que não faz parte 
desta intervenção: 
a) Priorizar a análise dos modos pelos quais os professores 

abordam os distúrbios de linguagem. 
b) Programas que permitam uma reconstrução das práticas de 

letramento do próprio professor. 
c) Encontros sistemáticos e regulares baseadas em discussões 

teórico-práticas. 
d) Contribuir para que sejam garantidas as condições de 

aprendizagem/ensino da norma culta da língua escrita.  
 
 
 
 
 
 

15. Sobre transtorno fonológico, é errado afirmar que: 
a) O uso de processos idiossincráticos pelas crianças com 

transtorno fonológico é pequeno. 
b) Numa intervenção fonológica bem sucedida deve ocorrer o 

mecanismo de estabilização para promover a mudança 
fonológica.  

c) O uso de processos fonológicos idiossincráticos aparecem de 
maneira conjunta com os processos fonológicos de 
desenvolvimento. 

d) A terapia fonoaudiológica deve ter como objetivo a 
reorganização cognitiva do sistema fonológico da criança. 
 

16. Quanto ao distúrbio específico de linguagem, é correto afirmar 
que: 
a) É um quadro que não decorre de nenhuma outra doença 

considerada desencadeante da alteração de linguagem. 
b) É transitório e passível de recuperação, sem qualquer outro 

prejuízo. 
c) Em avaliação observam-se comportamentos típicos de faixas 

etárias inferiores. 
d) Geralmente é decorrente de fatores exógenos à criança. 

 

17. Observe as três afirmações e assinale a alternativa correta sobre 
os princípios terapêuticos para o distúrbio de linguagem em 
crianças: 

I. Crianças com alteração de linguagem se beneficiam com a 
técnica de imitação mais do que com a técnica da 
modelagem. 

II. Alguns casos precisam de propostas de intervenção que 
diferem do desenvolvimento normal. 

III. Um dos objetivos da intervenção é criar situações e 
experiências onde a criança possa descobrir as regras e 
regularidades das unidades linguísticas.  

a) I e II estão corretas. 
b) II e III estão corretas. 
c) I e III estão incorretas. 
d) II e III estão incorretas. 

 

18. Qual destas alternativas apresenta uma característica que 
determina a perda auditiva progressiva? 
a) A variação dos limiares entre uma audiometria e outra não 

ultrapassa 10dB. 
b) Diferença para pior de, no mínimo, 10dB entre as 

audiometrias realizadas, em uma ou mais frequências. 
c) Quando há piora ou melhora do limiar tonal pelo menos 

15dB entre audiometrias em uma ou mais frequências.  
d) Quando há piora no limiar tonal de pelo menos 15dB entre a 

primeira e a última audiometria, em uma ou mais 
frequências.  
 

19. Observe as afirmações e assinale a alternativa correta sobre os 
tipos de perda auditiva: 

I. Nas perdas auditivas condutivas há gap aéreo – ósseo 
significativo, com limiares rebaixados na condução aérea e 
é comum uma configuração em U da curva audiométrica. 

II. Nas perdas auditivas neurossensorias há redução dos 
limiares aéreos e ósseos e curva audiométrica com 
configuração frequência baixa. 

III. Nas perdas auditivas mistas há redução dos limiares aéreos 
e ósseos com gap maior que 10dB. 

a) I e II estão incorretas. 
b) I e III estão corretas. 
c) II e III estão incorretas. 
d) Todas estão corretas. 
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20. Sobre a audiologia, qual destas considerações não é verdadeira:  
a) A presbiacusia sensorial se manifesta como uma perda 

auditiva abrupta em altas frequências e uma redução 
proporcional da habilidade de reconhecimento de fala. 

b) Na otosclerose há perda auditiva condutiva, mais acentuada 
nas frequências agudas, com medidas de imitância acústica 
sugerindo rigidez. 

c) Limiares auditivos flutuantes, índices de reconhecimento de 
fala rebaixados e compatíveis com a perda neurossensorial e 
a presença de recrutamento são achados característicos da 
Doença de Ménièré. 

d) Perda auditiva neurossensorial unilateral deve ser 
considerada neurinoma até que se prove o contrário. 
 

21. O alinhamento postural é fundamental para a função vocal. A 
partir desta afirmação, qual das alternativas não está correta: 
a) A extensão de cabeça está associada à elevação da 

frequência fundamental. 
b) A tensão da musculatura supra e infra-hioidea pode gerar 

disfonia por tensão muscular. 
c) A protrusão da língua tende a aumentar a frequência 

fundamental quando a cabeça está hiperestendida.  
d) Há relação significante entre anteriorização de cabeça e a 

gravidade da disfonia. 
 

22. Sobre as técnicas vocais, assinale a alternativa correta: 
a) O método de sons facilitadores é utilizado para se obter uma 

produção vocal mais equilibrada. 
b) O método de fala engloba os exercícios de jogo de 

intensidade, de projeção vocal e de modificação de 
ressonância. 

c) A importância do método auditivo está no fato do paciente 
disfonico geralmente apresentar uma imagem distorcida de 
sua produção vocal e poucas vezes utiliza sua própria audição 
para controlar a voz. 

d) O método de competência glótica é indicado para quadros 
onde há acentuado comprometimento da produção da voz. 
 

23. Sobre a imitanciometria, qual destas informações é verdadeira: 
a) É o termo geral utilizado para descrever os procedimentos 

denominados impedância acústica e admitância acústica. 
b) Torna possível avaliar a integridade da orelha média, 

considerando os fatores massa, rigidez e resistência. 
c) As medidas quantitativas da timpanometria são: volume 

equivalente de admitancia do MAE, pressão do pico de 
admitância e volume equivalente da orelha média. 

d) O reflexo acústico pode não ser captado na presença de 
limitação sensorial na porção eferente do arco reflexo ou 
presença de alteração na porção aferente do sistema. 

 

24. Em qual destas alternativas, há prejuízo no índice de 
reconhecimento de fala: 
a) Perdas auditivas condutivas e mistas. 
b) Perdas auditivas neurossensoriais e centrais. 
c) Pedras auditivas neurossensoriais e mistas. 
d) Perdas auditivas mistas e centrais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Considere as seguintes afirmativas sobre a intervenção 
fonoaudiológica nas fissuras lábiopalatinas e assinale a alternativa 
correta: 
a) Em muitos casos a fonoterapia dos distúrbios articulatórios 

obrigatórios deve se iniciar antes da cirurgia. 
b) Os distúrbios articulatórios obrigatórios são erros associados 

ao defeito anatômico e não diretamente decorrente deste. 
c) O obturador faríngeo auxilia pacientes que apresentam 

insuficiência velofaríngea com pouco movimento das paredes 
faríngeas. 

d) A terapia miofuncional e os exercícios de palato melhoram a 
articulação e o funcionamento velofaríngeo. 
 

26. Considere V (verdadeiro) e F (falso) para as três frases abaixo e 
assinale a alternativa correta: 

I. Na avaliação clinica da insuficiência velofaríngea o objetivo 
é identificar a hipernasalidade, o escape de ar nasal e os 
distúrbios articulatórios. 

II. Na fissura submucosa oculta há diástase da musculatura 
velar com uma zona translucida mediana. 

III. Na insuficiência velofaríngea leve a fonoterapia deve 
anteceder a cirurgia. 

a) V, F, F. 
b) F, V, F. 
c) F, V, V. 
d) V, F, V. 
 

27. Analise as duas afirmações e a assinale a alternativa correta sobre 
trabalho interdisciplinar em saúde: 

I. Um dos principais fatores que dificultam a prática da 
interdisciplinaridade no trabalho das equipes é a formação 
dos profissionais de saúde, que prioriza conhecimentos 
técnicos adquiridos e desconsidera práticas populares da 
comunidade na qual a equipe é inserida. 

II. Em todos os níveis de atenção à saúde, percebe-se a 
necessidade do trabalho interdisciplinar, uma vez que é 
justamente a partir de tal trabalho que se almeja alcançar 
uma abordagem integral sobre os fenômenos que 
interferem na saúde da população. 

a) A afirmativa I está incorreta. 
b) A afirmativa II está incorreta. 
c) As duas afirmativas estão corretas. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 

 

28. Assinale a alternativa que preenche corretamente esta frase: 
A interdisciplinaridade engloba ações _____, _____ e _____, de 
profissionais de diferentes procedências quanto à área básica do 
conhecimento.  
a) Conjuntas, integradas e inter-relacionadas. 
b) Individuais, relacionadas e compartilhadas. 
c) Diversificadas, fragmentadas e especificas. 
d) Originais, flexíveis e específicas. 

 

29. O uso de tônus muscular equilibrado nos movimentos de 
respiração, fonação e articulação é que permite a flexibilidade e a 
coordenação necessárias como qualidade essencial da fluência. 
Esta afirmativa faz parte de qual abordagem da fluência: 
a) Abordagem neurolinguística. 
b) Abordagem motora. 
c) Abordagem fenomenológica. 
d) Abordagem psicolinguística. 
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30. Na avaliação da fluência, o que é considerado disfluência comum e 
o que é considerado disfluência gaga? Assinale a alternativa que 
apresenta dois exemplos de cada uma, nesta ordem: 
a) Repetição de palavras e de sons; repetição de sílabas e 

prolongamento. 
b) Palavra não terminada e repetição de segmentos; repetição 

de sílabas e prolongamento. 
c) Interjeição e revisão; palavra não terminada e bloqueio. 
d) Repetição de sílabas e prolongamentos; hesitação e pausa. 
 
 

Analise um fragmento da entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, ao jornalista Otávio Cabral: 
 
(...)  
Pesquisas mostram que o brasileiro considera a saúde o pior serviço 
prestado pelo governo. O que está sendo feito para mudar essa 
percepção? Nosso maior desafio é melhorar o atendimento à 
população. O SUS precisa ter obsessão pela qualidade. O Brasil é o 
único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu ter um 
sistema nacional público e gratuito. A Índia, a China, o Paquistão, a 
Indonésia e os Estados Unidos não fizeram isso. O sistema brasileiro 
tem 1 milhão de internações por mês, mais de 3,5 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais. Mas essa dimensão não pode impedir 
que o SUS se preocupe com a qualidade. 
 
Sim, mas como melhorar o atendimento? 
Há duas linhas principais: a melhoria dos gastos e o combate aos 
desvios de recursos. Já começamos a criar políticas de incentivo 
financeiro pela qualidade. As equipes de saúde que prestarem um 
serviço melhor à população poderão ter o repasse de recursos federais 
dobrados. Já lançamos esse programa nos postos de saúde dos bairros. 
As equipes são cadastradas, acompanhadas por um painel de 
indicadores de qualidade e pesquisas de avaliação do usuário. Quem 
reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento vai 
receber mais. 
 
(...) 
Fonte: Revista Veja, 16/11/2011, adaptado. 
 

31. Na primeira pergunta, o Ministro: 
a) Apoia o brasileiro que considera a saúde o pior serviço 

prestado pelo governo. 
b) Utiliza argumento para explicar o descontentamento dos 

brasileiros, mas fala da importância da preocupação com a 
qualidade. 

c) Compara o sistema de saúde do Brasil com o dos outros 
países, tratando da similaridade dos sistemas. 

d) Critica a visão do brasileiro. 
 

32. Sobre a segunda pergunta, assinale a alternativa correta: 
a) De acordo com o Ministro, o mau atendimento se deve ao 

investimento em áreas da saúde que não são importantes. 
b) Políticas de incentivo financeiro não fazem parte da conduta 

deste ministério. 
c) O desvio de recursos é um problema que atenta contra o 

devido atendimento. 
d) Não fará diferença no repasse dos recursos federais a 

avaliação do usuário. 
 
 
 
 
 
 

33. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas 
de acordo com a norma culta: 
a) Trans-a-tlân-ti-co. 
b) Boi-a-da. 
c) Tec-no-lo-gi-a. 
d) E-pis-co-pa-do. 

 

34. Complete as lacunas, de acordo com a norma culta, e aponte a 
alternativa correta: 
No jantar reunindo os parlamentares, a ______ _______ agiu 
com tamanha perspicácia. 

 
a) Malicioza – condesa. 
b) Maliciosa – condessa. 
c) Malicioza – condessa. 
d) Maliciosa – condesa. 

 

35. Em relação à concordância nominal, analise as sentenças abaixo: 
I. A viagem foi sensacional, pois nadamos em rios e lagoas 

calmos e fizemos caminhadas na mata. 
II. Elas próprias resolveram as equações matemáticas. 

III. Precisamos correr para o refeitório, pois já é meio-dia e 
meio. 

IV. Durante a excursão, conheci pessoas o mais interessantes 
possível. 

a) Apenas II e IV estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

 

36. Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa incorreta: 
a) Uma manada de elefantes correu em direção aos tigres. 
b) Ribeirão Pires qualifica, cada vez mais, os professores da rede 

municipal de ensino. 
c) A maior parte dos hóspedes daquele hotel é estrangeira. 
d) Vossa Excelência queres uma ajuda para carregar as malas? 

 

37. Analise, acerca da regência dos termos, as afirmativas abaixo: 
I. Agradeci-lhes, com os olhos marejados, a surpresa. 

II. Como é exagerada, nós aspiramos todas as manhãs ao 
perfume dela. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

38. Indique a lacuna que completa, de acordo com a devida regência, 
as lacunas abaixo: 
Eu sou residente ___ rua das Laranjeiras. 
É preferível comer vegetais e legumes ___ frituras. 
a) À – a. 
b) Na – à. 
c) Na – a. 
d) À – do que. 

 

39. Analise as sentenças abaixo: 
I. Nada me preocupa tanto quanto a sua felicidade. 

II. Quero-lhe muito bem! 
a) Apenas em I o pronome foi empregado corretamente. 
b) Apenas em II o pronome foi empregado corretamente. 
c) Em I e em II os pronomes foram empregados corretamente. 
d) Em I e em II os pronomes foram empregados incorretamente. 

 
 
 



                FONOAUDIÓLOGO 
 

RP 01/2012 – Superior – Horário 2 Página 5 

40. Há termo empregado incorretamente em: 
a) Por que você não para de falar nesse assunto? 
b) Quero saber o porquê dessa discussão. 
c) Aonde você vai? 
d) Apesar de terem ganhado o jogo, os argentinos jogaram mau. 

 

41. Assinale a alternativa que exprime a mesma ideia da frase abaixo: 
A sua aparição na festa de inauguração da revista era 
indubitável. 
a) Havia dúvidas se apareceria na festa. 
b) Foi indescritível a sua aparição na festa. 
c) Seria imperdoável se não comparecesse à festa. 
d) Era evidente que compareceria à festa. 

 

42. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, realizada em Brasília em 
2005, promove um novo momento nas relações diplomáticas 
entre as nações participantes. Sobre os interesses geopolíticos de 
algumas dessas nações, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas 
afirmações abaixo, respectivamente, e aponte a alternativa 
correta: 
(...) a Colômbia luta contra guerrilhas terroristas, narcotráfico e 
grupos paramilitares, sendo aliada dos Estados Unidos. 
(...) a Líbia busca transformar a imagem negativa de pátria do 
terrorismo. 
(...) a Síria é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio e 
tornou-se a principal mediadora do conflito Israel-Palestina. 
(...) a Arábia Saudita busca equilibrar seus preços 
internacionalmente. Como aliado dos norte-americanos, media 
os conflitos entre os países árabes e os EUA. 
a) F, V, V, V. 
b) V, V, F, F.    
c) V, V, F, V.    
d) F, F, V, V. 

 

43. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu 
precisou de auxílio para a sua reestruturação econômica. Desta 
forma os Estados Unidos da América criaram um projeto de 
reconstrução para os países europeus, conhecido como:  
a) COMECON.     
b) APEC.     
c) Plano Marshall.     
d) Tratado de Versalhes.     

 

44. Em uma P.G. crescente, a soma do 2° termo com o 3° termo é 60 e 
a soma do 4° com o 5° termo é 540, então a razão é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 5. 
d) 8. 

 
45. Dividiu-se um número sucessivamente por 3 e 5 e a soma dos dois 

quocientes é igual a 48. Sabendo-se que as divisões foram exatas, 
qual é esse número? 
a) 105. 
b) 60. 
c) 75. 
d) 90. 

 
46. Comprei uma casa por R$ 72.500,00. Algum tempo depois a vendi 

por R$ 82.650,00. Qual foi a porcentagem do meu lucro? 
a) 16%. 
b) 1,8%. 
c) 14%. 
d) 2,1%. 

47. O quadrado da idade de Malu é igual ao quádruplo da sua idade 
mais 21 unidades. Qual é a idade de Malu? 
a) 12. 
b) 14. 
c) 7. 
d) 8. 

 

48. Qual a taxa mensal que foi aplicada à R$ 5.450,00 por 8 meses, 
sendo que rendeu R$ 654,00 de juros? 
a) 0,0018%. 
b) 0,025%. 
c) 0,12%. 
d) 1,5%. 
 

49. Um avô deixa em testamento R$ 100.000,00 que deve ser dividido 
em partes proporcionais às idades de seus 2 únicos netos. 
Sabendo que seus netos Lucas e Jonas têm respectivamente 21 
anos e 29 anos, qual a diferença entre as duas quantias recebidas? 
a) R$ 22.000,00. 
b) R$ 15.000,00. 
c) R$ 16.000,00. 
d) R$ 8.000,00. 

 

50. Se 3 pedreiros constroem um muro de 45 m de extensão em 6 
dias, em quantos dias 10 pedreiros construirão um muro de 500 m 
de extensão e de mesma altura que o outro, trabalhando no 
mesmo ritmo? 
a) 20. 
b) 6. 
c) 18. 
d) 12. 

 
 




