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1. Ao se considerar a interdisciplinaridade em saúde, é incorreto 
afirmar que: 
a) Respeita as bases disciplinares específicas, mas busca 

soluções compartilhadas para os problemas das pessoas e 
das instituições. 

b) Ela estabelece uma nova relação entre os profissionais de 
saúde, que permite maior diversidade das ações e busca 
permanente do consenso. 

c) Requer uma abordagem que questione as certezas 
profissionais e estimule a permanente comunicação 
horizontal entre os componentes de uma equipe. 

d) A disciplina em si perde seu sentido e não há limites precisos 
nas identidades disciplinares, pois o trabalho em conjunto 
compartilha e constrói conhecimento para tratar problemas 
comuns. 

 

2. Sobre a fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Participa de projetos políticos-pedagógicos e campanhas 

educativas sobre aspectos da comunicação humana, aspectos 
miofuncionais orofaciais e cervicais e da deglutição, quanto 
seus transtornos. 

b) Está inserida na atenção básica, não há atuação nos serviços 
de média e alta complexidade. 

c) Integra a equipe de saúde da família no programa Mais 
Saúde. 

d) A terapia individual e/ou em grupo é um dos procedimentos 
fonoaudiológicos utilizados em ambulatórios e hospitais.  

 

3. Assinale a alternativa que contém uma característica que faz parte 
das disartrofonias: 
a) Provoca problemas na comunicação oral em decorrência de 

uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da 
fala. 

b) Dificuldades em realizar movimentos orofaciais.  
c) Normalmente aparecem inúmeros erros como omissões, 

adições e repetições fonêmicas. 
d) As estratégias de tratamento devem ser repetitivas e 

intensivas. 
 

4. Observe estas afirmativas sobre o tratamento da disartria e 
assinale a alternativa correta: 

I. Um dos principais objetivos da terapia fonoaudiológica é o 
aumento da inteligibilidade de fala do indivíduo. 

II. Para se iniciar a intervenção é fundamental se conhecer a 
etiologia da disartria. 

III. A presença de ajustes automáticos pode prejudicar a 
articulação de pacientes que apresentam prognóstico ruim. 
 

a) 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Todas são verdadeiras. 
c) Apenas a 3 é verdadeira. 
d) 1 e 2 são verdadeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Associe o processo fonológico e a idade prevista para sua 
eliminação e assinale a alternativa correta: 

 

1. 2:6 anos I. Simplificação do encontro consonantal e 
da consoante final. 

2. 3 anos II. Frontalização de velares. 

3. 3:6 anos III. Plosivação de fricativas. 

4. 4:6 anos IV. Posteriorização e frontalização de 
palatal. 

5. 7 anos V. Simplificação de líquidas. 

 
a) 1 – II; 3 – III; 5 – I. 
b) 2 – IV; 3 – II; 4 – V. 
c) 5 – I; 4 – IV; 3 – V. 
d) 3 – II; 2 – V; 1 – III. 

 

6. Sobre a intervenção nos desvios fonológicos, assinala a alternativa 
que apresenta a afirmativa verdadeira: 
a) O objetivo é melhorar o distúrbio e facilitar a reorganização 

motora do sistema fonológico.  
b) Os mecanismos básicos para promover a mudança fonológica 

são: estabilização, desestabilização, generalização e 
regularização. 

c) O desenvolvimento de um sistema fonológico inteligível se dá 
através do trabalho com os sons incorretos, separadamente. 

d) Quando a criança aprende o traço distintivo ou a combinação 
de traços que tinha dificuldade mais de um som pode ser 
modificado. 
 

7. Com relação à atuação da fonoaudiologia educacional, qual destas 
afirmativas está incorreta: 
a) É vedado ao fonoaudiólogo realizar triagem auditiva escolar 

gratuitamente em qualquer situação. 
b) Como consultor orienta os pais e professores sobre os 

problemas que forem detectados em triagens. 
c) O atendimento clínico/terapêutico é permitido somente nas 

escolas de educação especial, desde que seja respeitado o 
horário escolar do aluno. 

d) Propõe estratégias específicas e diferenciadas para os 
problemas mais frequentes nas classes pré-escolares, de 
alfabetização e para as turmas já alfabetizadas. 
 

8. Sobre a avaliação audiológica, qual destas afirmativas não é 
verdadeira: 
a) A determinação dos limiares tonais por via aérea e o limiar de 

reconhecimento de fala analisam a sensibilidade auditiva. 
b) Os limiares tonais por via óssea, quando comparados com os 

da via aérea, diferenciam o tipo e demonstram o grau da 
perda. 

c) As medidas de imitância acústica fornecem informações 
sobre o funcionamento da orelha média. 

d) Os índices de reconhecimento de fala permitem uma 
estimativa dos problemas de comunicação. 
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9. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a primeira e 
a segunda coluna: 

 

1. Perda auditiva 
condutiva 

I. Reflexos acústicos presentes, nos casos 
em que o limiar aéreo é pouco 
alterado. 

2. Perda auditiva 
neurossensorial 

II. Gap aéreo ósseo pequeno, maior que 
10dB. 

3. Perda auditiva 
mista 

III. Índice de reconhecimento de fala bom. 

4. Perda auditiva 
central 

IV. Inconsistência entre o reconhecimento 
de fala e os limiares na audiometria. 

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

 

10. Sobre a logoaudiometria, é incorreto afirmar que: 
a) O menor nível no qual a fala pode ser detectada é 

denominado de limiar de percepção da fala. 
b) O reconhecimento ou a compreensão do estímulo de fala não 

ocorre antes que a intensidade esteja cerca de 8 a 9 dB acima 
do nível de detecção. 

c) Pista facial juntamente com o estímulo auditivo e falta de 
mascaramento na orelha não testada interferem nos 
resultados da discriminação de fala. 

d) Índices de discriminação de fala extremamente reduzidos são 
patognomônicos de envolvimento retrococlear.  
 

11. Sobre as variáveis que afetam o mascaramento clínico durante o 
teste audiométrico, qual das alternativas está incorreta: 
a) Os níveis de mascaramento escolhidos durante a testagem se 

baseiam nas respostas não mascaradas da orelha testada. 
b) A orelha não testada é a que recebe o mascaramento e é a 

melhor orelha. 
c) Independente do gap aéreo-ósseo, o limiar de via óssea da 

orelha não testada mudará na mesma proporção que o limiar 
de via aérea com o mascaramento. 

d) O mascaramento da orelha não testada pode ser percebido 
pela condução óssea da orelha testada. 
 

12. A respeito da imitanciometria, assinale a alternativa incorreta: 
a) É possível a realização de timpanometria e de pesquisa de 

reflexos acústicos com outros tons na sonda, geralmente 660 
e 1.000Hz. 

b) Em orelhas normais, os valores de pressão para pico 
timpanométrico encontram-se entre -100 e +50daPa. 

c) As medidas quantitativas da timponometria não englobam o 
volume equivalente de admitância do meato acústico 
externo, apenas a pressão do pico de admitância, pressão do 
pico de admitância e volume equivalente da orelha média. 

d) Ao se fazer a imitância com tom de 226Hz, o que está sendo 
avaliado principalmente é o efeito de rigidez. 
 

13. Qual destas alternativas está correta? 
a) Curva timpanométrica tipo As está presente em condições de 

aumento de massa no sistema. 
b) Na pesquisa da função tubária, caso a tuba esteja com 

alguma disfunção, haverá diminuição da pressão introduzida. 
c) O nível de intensidade do estímulo (dB) é inversamente 

proporcional à magnitude do reflexo acústico. 
d) A ausência do reflexo acústico pode indicar presença de 

alteração na porção eferente do sistema. 

14. Sobre a aplicação da ABR no neurodiagnóstico pode-se afirmar 
que: 
a) Na comparação das latências absolutas da onda V entre as 

orelhas, uma diferença maior que 0,3 mseg é 
frequentemente considerada como um dado consistente de 
patologia coclear. 

b) A latência absoluta da onda V é significativamente maior nos 
tumores do VIII nervo do que para lesão coclear. 

c) A ABR é tão sensível para detectar o envolvimento do tronco 
encefálico como é para detectar lesões de VIII nervo. 

d) A sensibilidade da ABR ao envolvimento do tronco encefálico 
depende da natureza do comprometimento e localização. O 
tamanho da lesão parece não interferir.  
 

15. O que gera, como produto, as emissões otoacústicas: 
a) A transdução mecanoelétrica nas células ciliadas externas. 
b) A transdução eletromecânica nas células ciliadas externas. 
c) A transdução mecanoelétrica nas células ciliadas internas. 
d) Mecanismo da cóclea ativa.  

 

16. Sobre as concepções de linguagem que podem nortear o trabalho 
fonoaudiológico, é incorreto afirmar que: 
a) Na visão inatista chomskiana, a intervenção fonoaudiológica 

presume um trabalho bem controlado e a necessidade de um 
acompanhamento mais geral. 

b) Tanto na visão inatista quanto na tradição empirista, o 
processo de aquisição de linguagem acontece até o quinto 
ano de vida. 

c) A imitação faz parte do processo de aquisição da linguagem 
nas proposições piagetiana e skinneriana. 

d) A tradição dialética considera a linguagem como um 
funcionamento de natureza simbólica. 
 

17. Sobre o desenvolvimento das funções estomatognáticas, observe 
as três afirmativas e assinale a alternativa correta: 

I. Se os fatores deletérios extrínsecos forem removidos, o 

equilíbrio normal das relações intrínsecas funcionais 

trabalhará no sentido de um retorno maior ou menor à 

posição normal, de acordo com os limites anatômicos do 

campo de crescimento.  

II. Para uma deglutição eficiente é fundamental o vedamento 

anterior da cavidade oral, para isso, basta uma atividade 

muito limitada ou nula da musculatura perioral se a 

deglutição for normal. 

III. No padrão normal de mastigação, os movimentos de 

abertura bucal são dirigidos e inclinados para o lado de 

balanceio e os movimentos de fechamento para o lado de 

trabalho. 

a) Apenas II e III estão corretas. 
b) As alternativas I e III estão incorretas. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Apenas I e II estão corretas. 

 

18. Assinale a alternativa correta sobre as alterações de mastigação e 
deglutição: 
a) Uma das consequências da mastigação unilateral é a 

assimetria muscular causada pelo maior desenvolvimento da 
maxila do lado do balanceio. 

b) A presença de ruídos atípicos durante a deglutição ocorre 
geralmente por excesso de força do dorso da língua contra o 
palato. 

c) Na mastigação em charneira os movimentos predominantes 
são os verticais e os laterais, sem os rotatórios. 

d) O movimento compensatório da cabeça está relacionado à 
interposição da língua durante a deglutição. 



                FONOAUDIÓLOGO 
 

CJ 03/2011 – Superior – Horário 2 Página 3 

19. Correlacione as colunas e assinale a alternativa correta: 
 

1. Rouquidão I. Rigidez de mucosa 

2. Aspereza II. Esforço vocal pelo aumento da 
função glótica 

3. Soprosidade III. Fraqueza vocal e pouca energia 
na emissão 

4. Astenia IV. Irregularidade vibratória 

5. Hiperfunção 
vocal 

V. Presença de ruído de fundo 
audível 

 
a) 3 – V; 1 – IV; 5 – II; 2 – I; 4 – III. 
b) 5 – II; 4 – I; 3 – III; 2 – IV; 1 – V. 
c) 1 – IV; 2 – V; 3 – III; 4 – II; 5 – I. 
d) 2 – IV; 5 – II; 1 – III; 3 – V; 4 – I. 

 

20. Observe as três afirmações e assinale a alternativa correta sobre 
disfonia na infância: 
1) É comum a ocorrência de fechamento glótico incompleto na 

infância, com presença frequente de fenda triangular 
posterior sem impacto negativo na fonação. 

2) O fracasso terapêutico pode estar relacionado à não 
valorização da alteração do processamento auditivo e da 
disfonia infantil. 

3) A fonoterapia deve abordar diversas etapas: orientação ao 
paciente, aos pais e professores, higiene vocal, 
psicodinâmica vocal e treinamento vocal propriamente dito.  
 

a) Apenas a alternativa 3 é verdadeira. 
b) Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) A alternativa 1 é falsa. 
d) A alternativa 2 é verdadeira.  

 

21. A morfologia e a funcionalidade do palato mole fornecem um 
indicativo da adequação da função velofaríngea. Assinale a 
alternativa incorreta sobre esse assunto: 
a) A simetria do movimento do palato mole pode ser a causa da 

disfunção velofaríngea. 
b) A extensão do palato durante o repouso é um fator 

importante para se obter o fechamento velofaríngeo 
adequado. 

c) A mobilidade do palato mole é um aspecto fundamental para 
o fechamento velofaríngeo. 

d) O ideal é que o joelho palatino ocorra no terceiro quadrante 
do véu palatino. 
 

22. Na avaliação clinica da fala na fissura lábio palatina, pode-se 
afirmar que: 

I. As alterações de articulação podem estar relacionadas às 

questões estruturais, à disfunção velofaríngea ou a 

alterações fonológicas. 

II. São exemplos de articulação compensatória: plosiva 

faríngea, fricativa nasal e golpe de glote. 

III. Mesmo quando ocorre disfunção velofaríngea, o grau de 

obstrução nasal pode levar à hiponasalidade. 

a) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) A alternativa III está incorreta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 

23. Relacione as colunas e assinale a alternativa correta sobre os 
processos cognitivos que intervêm na leitura: 

 

1. Processo 
léxico 

I. Somente quando a informação estiver 
integrada na memória para uso posterior, 
pode-se dizer que o processo de 
compreensão terminou. 

2. Processo 
sintático 

II. Na rota fonológica, o principal requisito é 
aprender a utilizar as regras de conversão 
grafema-fonema. 

3. Processo 
semântico 

III. Um leitor que não respeita os sinais de 
pontuação não poderá determinar os 
papéis sintáticos das palavras e, em 
consequência, não entenderá nada do que 
lê. 

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

 

24. Sobre a aquisição e o desenvolvimento da leitura e escrita, é 
correto afirmar que: 
a) À medida que a consciência fonêmica se desenvolve, o 

aprendizado da leitura é facilitado e isso possibilita a criança 
alcançar a consciência fonológica. 

b) As associações grafo fonológicas proporcionam a 
compreensão do relacionamento entre a escrita e a 
linguagem oral. 

c) Num sistema alfabético de escrita, a consciência fonológica é 
importante principalmente para o reconhecimento de não 
palavras. 

d) O fato da ortografia no português ser mais transparente no 
sentido do grafema para o fonema do que vice-versa, justifica 
a facilidade de aquisição de escrita em comparação à leitura. 
 

25. A partir da abordagem neurolinguística e motora da gagueira, qual 
das alternativas é falsa: 
a) Na fala fluente dois sistemas operacionais devem estar 

equilibrados: o simbólico e o de sinais. 
b) A gagueira idiopática ou do desenvolvimento pode ser 

dividida em gagueira motora e gagueira linguística. 
c) As gagueiras neurogênicas e psicogênicas respondem 

favorável ao tratamento convencional de promoção da 
fluência. 

d) O tempo de ativação e seleção fonêmica que compõe o plano 
fonético para a fala é reduzido. 

 

26. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa que não possui uma competência privativa do 
Município: 
a) Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico de seus 

servidores, assim como plano de cargos, de carreiras e forma 
de provimento. 

b) Prover sobre esgotos e galerias pluviais. 
c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas. 
d) Estabelecer plano diretor, planejando e promovendo o seu 

desenvolvimento integrado. 
 
 
 
 
 
 



                FONOAUDIÓLOGO 
 

CJ 03/2011 – Superior – Horário 2 Página 4 

27. Sobre os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais, analise as afirmações abaixo. 

I. O subsídio do Prefeito não poderá ser inferior ao maior 

padrão de vencimento pago a servidos do Município. 
II. O subsídio do Vice-Prefeito não poderá exceder a 80 % 

(oitenta por cento) do que for fixado para o Prefeito. 
III. Os subsídios dos Secretários Municipais não poderão 

exceder o fixado para o Prefeito. 
a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas III está correta. 

 

28. Sobre a organização política do Município, nos termos da Lei 
Orgânica do Município de Cajamar, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) O Governo do Município é exercido pela Câmara Municipal 

com funções legislativas, fiscalizadoras e julgadoras e pelo 
Prefeito com funções executivas. 

b) Os órgãos do Governo municipal são dependentes e 
harmônicos entre si. 

c) Compete à Câmara, privativamente, dentre outras 
atribuições, conceder licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito 
para afastamento de seus respectivos cargos. 

d) O candidato a Vereador será obrigado a residir no Município, 
conforme dispuser a legislação federal. 
 

29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, complete 
a lacuna abaixo e indique a alternativa correta: 
O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta 

de Vereadores eleitos para cada legislatura, através do sistema 

proporcional, dentre cidadãos maiores de ______, no exercício 

dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. 

a) Dezoito anos. 
b) Dezesseis anos. 
c) Vinte e um anos. 
d) Vinte e cinco anos. 

 

30. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, são direitos 
dos servidores da administração direta, das autarquias e das 
fundações públicas além de outros que visem à melhoria de sua 
condição profissional ou social, exceto: 
a) Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. 
b) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias 

e quarenta horas semanais, facultada a compensação de 
horários e a redução da jornada, na forma da lei. 

c) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 
com a duração de sessenta dias. 

d) Adoção de normas de saúde, higiene e segurança para 
redução dos riscos inerentes ao trabalho. 
 

31. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Cobiçoso – primazia – concernente – ressuscitar.  
b) Esplêndido – subversão – deslise – catequese. 
c) Excepcional – impresão – êxito – individualizar. 
d) Consentimento – efêmero – cortume – espesso. 

 

32. Assinale a alternativa incorreta acerca da concordância: 
a) Foram elas mesmas que me contaram sobre a venda da casa. 
b) Nós estamos quites com vocês. 
c) Está incluso ao passaporte as fotos. 
d) As meninas têm criatividade e flexibilidade boas. 

 

33. Analise as assertivas abaixo quanto à concordância verbal dos 
termos e aponte a alternativa correta: 

I. Continua a ser cobrado, apenas dos gerentes, as taxas 

referentes ao uso da academia da empresa. 

II. Quando chega as chuvas, o número de desabrigados cresce 

vertiginosamente. 

III. Necessita-se de pedreiros nesta construção. 

a) Apenas I e III estão corretos. 
b) Apenas II e III estão corretos. 
c) Apenas III está correto. 
d) I, II e III estão incorretos. 

 

34. Aponte a alternativa em que o acento indicador de crase foi 
utilizado de forma errônea: 
a) Para ir à missa, preciso trocar de roupa. 
b) Os alunos assistiram à cerimônia de inauguração do novo 

prédio da escola. 
c) As informações de que preciso estão sobre àquela pasta. 
d) Ele trouxe à baila uma tese inovadora. 

 

35. Assinale a alternativa em que há erro de regência: 
a) Assistimos à peça ao lado do diretor do espetáculo. 
b) Eles o avisaram do acidente na estrada. 
c) Chamaram-no de desleal e egoísta. 
d) As declarações do assessor da presidência implicarão em 

demissões. 
 

36. Indique a alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas abaixo: 
Com os uniformes _________, os representantes das Forças 

Armadas assinaram dois acordos ______. 

a) Verdes-claros / luso-brasileiro. 
b) Verde-claros / luso-brasileiros. 
c) Verde-claros / lusos-brasileiros. 
d) Verdes-claro / lusos-brasileiro. 

 

37. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Ele está arrumando isso há horas. 
b) Eu não consigo entender o porquê de tanta de amizade. 
c) A fazenda está cerca de dois quilômetros daqui. 
d) A muito tempo que não o encontro no clube. 

 

38. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são femininos: 
a) Guaraná – alpiste – gênese.  
b) Dinamite – ênfase – faringe.  
c) Gambá – formicida – mascote.  
d) Ferrugem – mídia – sabiá.  

 

39. Analise as afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Felizmente ocorreu uma química intensa entre eu e ela. 

II. Traga imediatamente o portfólio para eu aprovar. 

III. Para mim, este relacionamento está acabado. 

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

 

40. Assinale a alternativa em que houve erro no uso do pronome: 
a) Aquilo deixou-me estarrecida. 
b) Se ela ligar, nunca mais me avise. 
c) Dir-te-ei tudo o que foi decidido na reunião de quinta-feira. 
d) Conforme me disseram, ela ocupará o cargo de chefia.  
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41. Indique a alternativa em que o verbo em destaque está flexionado 
incorretamente: 
a) O espectador reaveu o valor do ingresso na bilheteria. 
b) Os acordos nas audiências ocorreram como eles previram. 
c) Eu e os pais mantivemos a mesma posição na reunião. 
d) Nós passeamos por toda a cidade de Cajamar. 

 

42. Nesta última semana, fato amplamente divulgado pela imprensa 
escrita e falada foi a posse, como novo Ministro das Cidades do 
governo Dilma Rousseff, de: 
a) Aguinaldo Ribeiro. 
b) Fernando Haddad. 
c) Carlos Lupi. 
d) Alfredo Nascimento. 

 

43. Dentre as diversas características expostas a seguir, aponte qual 
delas se aplica à indústria japonesa: 
a) A extração mineral ocupa o primeiro lugar no continente 

asiático.  
b) Qualificação e especialização de mão de obra. 
c) Localização no interior do país, principalmente na fronteira 

com a China.       
d) Excesso de matérias-primas ferrosas. 

 

44. Um avô distribuiu R$ 46.200,00 em partes inversamente 
proporcionais às idades de seus 4 netos. Se André tem 5 anos, 
Bruno 4 anos, Caio 3 anos e Felipe 2 anos, então: 
a) Bruno recebeu R$ 2.000,00 a mais que André. 
b) Bruno recebeu R$ 4.000,00 a menos que Caio.  
c) Caio recebeu R$ 5.000,00 a mais que André. 
d) Felipe recebeu o dobro do que Bruno recebeu. 

 

45. Se certo artigo teve um aumento de 12,5 % e passou a custar 
R$173,25, então qual era o preço dele antes desse acréscimo? 
a) R$ 138,10. 
b) R$ 162,70. 
c) R$ 154,00. 
d) R$ 143,20. 

 

46. Num triângulo ���, temos que: �� = ����, ��
� =
��° � ��
� = ��°. Então a medida do lado �� é: 

a) 2√3 ��. 
b) 8√5 ��. 
c) 12√2 ��. 
d) 4√6 ��. 

 

47. Quanto rendeu R$ 32.000,00 aplicado a juros simples de 18% ao 
ano, por 5 anos e 3 meses? 
a) R$ 21.960,00. 
b) R$ 16.280,00. 
c) R$ 30.240,00. 
d) R$ 28.420,00. 

 

48. Qual é a área de um terreno retangular cujo perímetro é 208 m e a 

largura é igual a 5 8�  do comprimento? 

a) 2.560 m². 
b) 3.200 m². 
c) 1.596 m². 
d) 4.510 m². 

 
 
 
 
 

49. Qual é a área de um triângulo, sabendo que dois lados medem 6 
cm e  8 cm e o ângulo formado por eles mede 30°? 

a) 34√3 ���. 
b) 12 ��². 

c) 48√3 ���. 
d) 26 ��². 

 

50. Quais são as raízes da equação algébrica                                                    
� = �³ − ��² − !� + ��, sendo que +� é uma de suas raízes? 
a) {0, 1, 2}. 
b) {-2, 1, 2}. 
c) {-2, 1, 6}. 
d) {1, 2, 3}. 

 




