
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ENFERMEIRO 



 

PARTE I - ENFERMEIRO 
 
01 - Muitos foram os nomes que tiveram destaque na 
história da enfermagem brasileira, com participação 
fundamental para o crescimento da profissão. Dentre os 
personagens que contribuíram com o desenvolvimento 
dessa história no período compreendido entre a época 
colonial e o final do século XIX estão os que seguem, 
exceto: 

A) Getúlio Santos 
B) Padre José de Anchieta 
C) Ana Neri 
D) Romão de Matos Duarte 
E) Madame Durocher 

 
02 - As Teorias de Enfermagem, que embasam 
cientificamente o trabalho dos profissionais dessa área 
foram escritas e defendidas por pessoas comprometidas 
com o reconhecimento da profissão, dentre estes, se 
destacam, exceto: 

A) Imogenes King 
B) Martha Rogers 
C) Hildegard Peplau 
D) William Playfair 
E) Wanda Horta  

 
03 - A Lei Orgânica da Saúde, No 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, orienta as ações no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. Em sua disposição preliminar, se coloca o seguinte 
texto: 

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 de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

C) 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. 

D) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

E) Esta lei regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público 
ou privado. 

 
 
 
 
 
 

04 - Também de acordo com a Lei 8.080/90, no Capítulo 
que trata da Organização, da Direção e da Gestão, se coloca 
em seu Artigo 8º, que: 

A) Os municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam. 

B) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada 
e hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente. 

C) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a 
integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 

D) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de 
Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos 
competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil. 

E) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de 
integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior. 

 
05 - São reconhecidos como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais 
do Sistema Único de Saúde (SUS)? 

A) Câmaras municipais e Prefeituras. 
B) Governo Federal e Governo estadual. 
C) Conselhos de saúde. 
D) Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite. 
E) Conferências de saúde. 

 
06 - Para que sejam reconhecidos como enfermeiros, a Lei 
7.498/86, determina os seguintes requisitos, exceto: 

A) Aqueles que são portadores de diplomas emitidos 
por escolas estrangeiras e tenham recebido 
autorização para exercício da profissão através do 
decreto 28.620, de 04 de dezembro de 2010. 

B) Ser titular do diploma de Enfermeiro conferido por 
instituição de ensino, nos termos da lei; 

C) Ser titular do diploma ou certificado de Obstetriz ou 
de Enfermeira Obstétrica, conferido nos termos da 
lei; 

D) Ser titular do diploma ou certificado de Enfermeira 
e a titular do diploma ou certificado de Enfermeira 
Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, 
conferido por escola estrangeira segundo as leis do 
país, registrado em virtude de acordo de 
intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 
diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica 
ou de Obstetriz; 

E) Aqueles que, não abrangidos pelos incisos 
anteriores, obtiverem título de Enfermeiro 
conforme o disposto na alínea d do art. 3º do 
Decreto nº 50.387, de 28 de março de 1961. 

 
 
 
 
 
 



 

07 - Também baseado na Lei do Exercício Profissional da 
Enfermagem, qual das atividades é privativa do enfermeiro? 

A) Participar da orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar. 

B) Participar da equipe de saúde. 
C) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
D) Participação na elaboração, execução e avaliação dos 

planos assistenciais de saúde. 
E) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 

 
08 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN), 311/2007, afirma em seu Artigo 10º, que é um direito: 

A) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, 
família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 

B) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser 
tratado segundo os pressupostos e princípios legais, 
éticos e dos direitos humanos. 

C) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e legal ou que não 
ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e 
coletividade. 

D) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação a sua prática profissional. 

E) Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e 
difamação de membro da equipe de enfermagem, 
equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de 
organizações da categoria ou instituições. 

 
09 - Sobre a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem – 
COFEN, Nº 159/1993, que dispõe sobre a consulta de 
Enfermagem é correto afirmar: 

A) É obrigatório que seja desenvolvida a consulta de 
Enfermagem na Assistência de Enfermagem, em todos 
os níveis de assistência à saúde, seja em instituição 
pública ou privada. 

B) É obrigatório que seja desenvolvida a consulta de 
Enfermagem na Assistência de Enfermagem, nos níveis 
primários de assistência à saúde, seja em instituição 
pública ou privada. 

C) É obrigatório que seja desenvolvida a consulta de 
Enfermagem na Assistência de Enfermagem, nos níveis 
primários de assistência à saúde, em instituições 
públicas. 

D) É facultativo que seja desenvolvida a consulta de 
Enfermagem na Assistência de Enfermagem, nos níveis 
primários de assistência à saúde, em instituições 
públicas. 

E) É facultativo que seja desenvolvida a consulta de 
Enfermagem na Assistência de Enfermagem, em todos 
os níveis de assistência à saúde, seja em instituição 
pública ou privada. 

 
10 - O Calendário Nacional de Vacinação, disponível no Sistema 
Único de Saúde (SUS), disponibiliza, para serem administradas 
aos 4 meses de idade, as seguintes vacinas, em situação de rotina 
exceto: 

A) Pneumocócica 10v 
B) Pentavalente 
C) Hepatite A 
D) Pólio 
E) Rotavírus humano 

11 - Nas alternativas seguintes assinale aquela que representa a 
dose correta a ser administrada em adolescentes, da vacina 
injetável contra Papiloma Vírus Humano, no Sistema Único de 
Saúde: 

A) 1 ml 
B) 2 ml 
C) 0,3 ml 
D) 1,5 ml  
E) 0,5 ml 

 
12 - O Calendário Nacional de Vacinação do SUS, define que o 
esquema completo da vacina contra o Rotavírus Humano é 
composto de quantas doses, na rotina? 

A) Uma 
B) Três 
C) Quatro 
D) Duas 
E) Cinco  

 
13 - Analise as alternativas seguintes e assinale, qual das 
situações não contraindica a vacinação com a BCG? 

A) Crianças com imunodeficiência congênita 
B) Afecções dermatológicas extensas. 
C) Adultos com AIDS 
D) Crianças com AIDS  
E) Criança pesando menos de 2kg. 

 
14 - Um paciente com hanseníase paucibacilar, que comparece 
regularmente à unidade de saúde, sem atrasos no esquema, 
terminará o seu tratamento em quanto tempo? 

A) 6 meses 
B) 3 meses 
C) 1 ano 
D) 9 meses 
E) 18 meses 

 
15 - Nas alternativas seguintes são colocados possíveis 
medicamentos que um portador de hanseníase multibacilar 
poderá ter em seu tratamento, exceto: 

A) Rifampicina 
B) Dapsona 
C) Ofloxacino 
D) Oxacilina  
E) Clofazimina  

 
16 - A Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a 
Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos 
e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e 
privados em todo o território nacional e dá outras providências, 
não considera de notificação imediata o seguinte: 

A) Botulismo 
B) Cólera 
C) Acidente de trabalho com exposição a material 

biológico. 
D) Varíola 
E) Influenza humana produzida por novo subtipo viral 

 
17 - Qual das alternativas representa a doença que tem como 
vetor o Culex quinquefasciatus? 

A) Dengue 
B) Malária 
C) Febre amarela 
D) Filariose  
E) Doença de Chagas 

 



 

18 - A Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 2016, define 
que o “modelo de vigilância realizada a partir de 
estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de 
morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse 
para a saúde pública, com participação facultativa, segundo 
norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS/MS)” é o mesmo que: 

A) Vigilância sanitária 
B) Vigilância em saúde 
C) Evento imediato 
D) Evento de saúde 
E) Vigilância sentinela 

 
19 - Também se baseando nas doenças que fazem parte das 
que são determinadas pela Portaria No 204, de 17 de 
fevereiro de 2016, qual das alternativas a seguir representa 
uma que tem como agente etiológico uma bactéria? 

A) Marburg 
B) Febre maculosa 
C) Leishmaniose visceral 
D) Ebola  
E) Febre Chikungunya 

 
20 - As doenças sexualmente transmissíveis, ainda 
representam no Brasil, um importante problema de saúde 
pública. Qual das alternativas a seguir representa aquela que 
se apresenta no homem como disúria, seguida por 
corrimento, inicialmente mucoide, que, com o tempo, vai se 
tornando, mais abundante e purulento? 

A) Gonorreia 
B) Sífilis 
C) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano 
D) Linfogranuloma Venéreo 
E) Mononucleose Infecciosa 

 
21 - A Norma Regulamentadora (NR) estabelece que o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura, exceto: 

A) Planejamento anual com estabelecimento de metas, 
prioridades e cronograma 

B) Estratégia e metodologia de ação 
C) Forma do registro, manutenção e divulgação dos 

dados 
D) Periodicidade e forma de avaliação do 

desenvolvimento do PPRA 
E) Controle da exposição ou a inexistência de riscos 

identificados na etapa de reconhecimento 
 

22 - Nas alternativas seguintes, qual a que representa uma 
das atividades específicas dos agentes comunitários de 
saúde, na sua área de atuação, que consta na Lei Nº 11.350, 
de 5 de outubro de 2006? 

A) O exercício de atividades de vigilância à saúde. 
B) Atividades de prevenção de doenças infecciosas e 

parasitárias. 
C) Atividades de controle de doenças infecciosas e 

parasitárias. 
D) Utilização de instrumentos para diagnóstico 

demográfico e sociocultural da comunidade. 
E) Atividades de promoção da saúde. 

 
 

23 - Assinale a alternativa onde os dois são Indicadores de 
Saúde de Cobertura? 

A) Cobertura de consultas de pré-natal / Proporção de 
óbitos por causas mal definidas. 

B) Número de internações hospitalares (SUS) por 
habitante / Proporção de crianças vacinadas na faixa 
etária recomendada. 

C) Número de procedimentos diagnósticos por 
consulta médica (SUS) / Taxa de desemprego. 

D) Proporção de idosos residentes em domicílios na 
condição de outro parente / Taxa de trabalho 
infantil. 

E) Taxa bruta de natalidade / Taxa específica de 
fecundidade. 

 
24 - De acordo com a Lei nº 11.347, de 2006, que estabelece 
os medicamentos para portadores de diabetes mellitus, qual 
não se aplica?  

A) Insulina humana regular - suspensão injetável 100 
UI/mL 

B) Glicazida 40 mg – suspensão injetável 
C) Glibenclamida 5 mg comprimido 
D) Cloridrato de metformina 500 mg e 850 mg 

comprimido 
E) Insulina humana NPH - suspensão injetável 100 

UI/mL 

 
25 - É possível observar na mulher, importantes alterações 
orgânicas no Climatério, como: diminuição do fluxo 
sanguíneo, que pode promover alterações no aparelho 
genital. Os pelos pubianos tornam-se escassos, há redução 
de parte do tecido adiposo dos grandes lábios e retração dos 
pequenos lábios e do clitóris. À diminuição de qual 
hormônio se deve essas alterações? 

A) Estrogênio 
B) Progesterona 
C) Melatonina 
D) Serotonina 
E) Dopamina  

 
26 - O envelhecimento populacional está associado à 
mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente à 
queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da 
esperança de vida. O envelhecimento não é homogêneo para 
todos os seres humanos, sofrendo influência de alguns 
processos, que estão representados a seguir, exceto: 

A) Discriminação e exclusão associados ao gênero. 
B) Etnia e racismo. 
C) Condições sociais e econômicas. 
D) Desenvolvimento dos fatores fisiológicos. 
E) Região geográfica de origem e à localização de 

moradia. 
 

27 - As cercárias estão associadas à transmissão de qual das 
doenças seguintes? 

A) Malária 
B) Donovanose 
C) Filariose 
D) Esquistossomose 
E) Leishmaniose visceral 

 
 



 

28 - A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização 
da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da 
Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve: 

A) Atuar no território realizando cadastramento 
domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas 
aos problemas de saúde de maneira pactuada com a 
comunidade onde atua, buscando o cuidado dos 
indivíduos e famílias ao longo do tempo, mantendo 
sempre postura proativa frente aos problemas de 
saúde-doença da população; 

B) Desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizadas com base 
no diagnóstico situacional e tendo como foco a 
família e a comunidade; 

C) Ter caráter cumulativo em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional nos territórios em que as 
Equipes Saúde da Família atuam; 

D) Buscar a integração com instituições e organizações 
sociais, em especial em sua área de abrangência, 
para o desenvolvimento de parcerias; 

E) Ser um espaço de construção de cidadania. 
 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se a tira abaixo de Laerte. 

 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- A tira retrata uma situação de comunicação que é 

prejudicada pela intolerância de um dos interlocutores 
II- A personagem de óculos considera errada a fala do seu 

interlocutor no 1º e no 2º quadrinho porque, de acordo 
com as regras de colocação pronominal da norma 
padrão, pronomes pessoais oblíquos átonos não podem 
iniciar frases. 

III- Além de humor, a tira contém também uma crítica à 
rigidez de certas regras gramaticais, distantes da 
realidade linguística do país, ou a rigidez de algumas 
pessoas, que, apoiando-se nessas regras, prejudicam a 
comunicação verbal. 
A) Todas estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questão 30 está relacionada a tira seguinte: 

 
30 - A palavra “engavetamento”, empregada no texto, 
nasceu da forma verbal ENGAVETAR. Como devemos 
denominar o processo de formação da palavra 
“ENGAVETAR”? 

A) Derivação prefixal e sufixal 
B) Composição por aglutinação  
C) Composição por justaposição 
D) Derivação parassintética  
E) Derivação imprópria 

 
As questões de 31 a 33 referem-se ao poema seguinte de 
Carlos Drummond de Andrade. 

 
Passagem da noite 

 
É noite. Sinto que é noite 
não porque a sombra descesse 
(bem me importa a face negra) 
mas porque dentro de mim, 
no fundo de mim, o grito 
se calou, fez-se desânimo. 
Sinto que nós somos noite, 
que palpitamos no escuro 
e em noite dissolvemos. 
Sinto que é noite no vento, 
noite nas águas, na pedra. 
 
E que adianta uma lâmpada? 
E que adianta uma voz? 
É noite no meu amigo. 
É noite no submarino. 
É noite na roça grande. 
É noite, não é morte, é noite 
de sono espesso e sem praia. 
Não é dor, nem paz, é noite, 
é perfeitamente a noite. 
Mas, salve, olhar de alegria! 
E salve, dia que surge! 
Os corpos saltam do sono, 
o mundo se recompõe. 
Que gozo na bicicleta! 
Existir: seja como for. 
A fraterna entrega do pão. 
Amar: mesmo nas canções. 
De novo andar: as distâncias, 
as cores, posse das ruas. 
 
Tudo que à noite perdemos 
se nos confia outra vez. 
Obrigado, coisas fiéis! 
Saber que ainda há florestas, 
sinos, palavras; que a terra 



 

prossegue seu giro, e o tempo 
não murchou; não nos diluímos! 
Chupar o gosto do dia! 
Clara manhã, obrigado, 
o essencial é viver! 

(Reunião. 10. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympia, 1980. P.88)  

 
31 - Que relação há entre a 3ª estrofe e as anteriores? 

A) Contradição 
B) Oposição 
C) Confirmação 
D) Aproximação 
E) Alternância  

 
32 - O poema foi publicado no livro “A rosa do povo”, de 
1945, que reúne textos escritos por Drummond durante a 
Segunda Guerra Mundial e a ditadura do Estado Novo, 
instaurada por Getúlio Vargas no Brasil. Considerando esse 
fato, indique a afirmativa falsa. 

A) No poema, a contradição entre dia e noite expressa 
o descontentamento do eu lírico com a passagem do 
tempo. 

B) A noite, representa para o eu lírico um momento de 
tristeza e de desesperança, possivelmente 
relacionado com a guerra e a ditadura. 

C) Apesar do descontentamento com o momento 
político, o poema manifesta a esperança de um 
futuro melhor. 

D) As palavras noite e dia, empregadas de forma 
conotativa, representam respectivamente um tempo 
de dificuldades e um tempo de redenção 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
33 - Das afirmações seguintes com relação ao poema: 
I- Na 3ª estrofe, a palavra DIA foi empregada em sentido 

conotativo e tem os seguintes significados no 
contexto: alegria, prazer, esperança, vida. 

II- A palavra “noite”, utilizada nas duas primeiras 
estrofes, está empregada em sentido denotativo. 

III- Nos trechos “É noite no meu amigo” e “Sinto que nós 
somos noite” do poema, percebemos o uso de NOITE 
em sentido denotativo. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos estão incorretos. 

 
34 - Em qual dos períodos seguintes há uma oração 
subordinada adverbial que expressa ideia de concessão? 

A) Embora estivesse chovendo, as crianças foram à 
praia. 

B) “Todas as teorias físicas […] deveriam se prestar a 
uma descrição tão simples que até uma criança 
pudesse entender”. 

C) Conforme determina a lei, todos os direitos são 
meus. 

D) Se você baixar um pouco esse som, talvez consiga 
responder à pergunta. 

E) Como os recursos de expressão eram minguados, 
tentavam remediar a deficiência falando alto. 

 

35 - Assinale a alternativa cujo acento indicativo de crase 
foi empregado de forma incorreta: 

A) Despedimo-nos às quatro da manhã. 
B) Fiquei à distância de dez metros do local do 

acidente. 
C) Assistimos àquela cena deprimente e não pudemos 

fazer nada para evitar. 
D) Iremos à China em nossas férias. 
E) Corri à casa para buscar o celular que havia 

esquecido. 
 
36 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Aqueles que desobedeceram os regulamentos 
devem ser punidos severamente. 

B) Visou o animal e atirou sem piedade. 
C) Roberval assiste em São Joaquim da Barra. 
D) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
E) Aspirava às melhores notas. 
 

As questões de 37 a 39 referem-se ao texto seguinte: 
 
DF tem a maior expectativa de vida, com média de 

75, 79 anos 
 

Pesquisa de IBGE coloca o Distrito Federal na frente 
entre as unidades da Federação onde as pessoas vivem 
mais: média de 75, 79 anos. Segundo especialista, se o 
estudo fosse dividido por cidade, haveria discrepância 
na capital 

Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para se dar 
conta do crescimento da população idosa no Distrito 
Federal. Prova do envelhecimento dos moradores da 
capital é a mais recente pesquisa sobre expectativa de 
vida realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), divulgada na quarta-feira. De 
acordo com o estudo, no Plano Piloto e nas regiões 
administrativas, as pessoas chegaram, em 2009, em 
média, aos 75, 79 anos. Com o resultado, o DF se 
mantém pelo 10º ano consecutivo na liderança do 
ranking das unidades da federação onde as pessoas 
vivem mais. A média nacional é de 73,17 anos. 

O pesquisador do IBGE Gabriel Borges acredita 
que o bom desempenho do DF está diretamente ligado 
à situação econômica dos trabalhadores. “Os fatores 
socioeconômicos estão envolvidos com a esperança de 
vida da população. Assim como as baixas taxas de 
mortalidade infantil, que são indicadores de que a 
expectativa de vida será maior. De uma maneira geral, 
nos estados onde há uma incidência maior de mortes 
entre crianças, há também menor esperança de 
longevidade”, analisou Gabriel. 

Ele ainda ressalta outros aspectos que influenciam 
na longevidade da população de um determinado lugar. 
Para ele, quando o poder público investe em educação, 
saneamento básico e trabalho, a tendência é de 
longevidade. Talvez essa seja a explicação para que os 
idosos de locais como Brasília, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina estejam num patamar bem à frente do 
que aqueles que residem nas regiões do Norte e do 
Nordeste. 

 



 

EM ASCENSÃO 
Evolução da expectativa de vida no DF nos 

últimos 18 anos 
 

1991 – 68,64 
1992 – 69,25 
1993 – 69,84 
1994 – 70,43 
1995 – 71,00 
1996 – 71,56 
1997 – 72,10 
1998 – 72,63 
1999 – 73,15 
2000 – 73,64 
2001 – 73,90 
2002 – 74,15 
2003 – 74,40 
2004 – 74,64 
2005 – 74,87 
2006 – 75,11 
2007 – 75,34 
2008 – 75,57 
2009 – 75,79 

 
(Saulo Araújo. http:// 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cida
des/2010/12/03/interna_cidadesdf,225940/df-tem-a-

maior-expectativa-de-vida-com-media-de-75-79-
anos.shtml) 

 
37 - A frase que inicia o primeiro parágrafo do texto pode, 
opcionalmente, ser pontuada de outra maneira. Qual é a 
alternativa em que essa outra pontuação aparece? 

A) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta: do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

B) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro, ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

C) Basta um passeio, pelas praças do Cruzeiro ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

D) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade, no fim do dia, para de 
dar conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

E) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população, idosa, no 
Distrito Federal. 
 

38 - De acordo com o texto, uma das causas para o 
crescimento da expectativa de vida no Distrito Federal é: 

A) A taxa de mortalidade infantil é crescente. 
B) Houve aumento do número de casas com água 

tratada e encanada. 
C) A situação econômica dos trabalhadores melhorou. 
D) O Brasil tornou-se a 4ª economia mundial, no início 

do século XXI. 
E) A produção agrícola aumentou, fazendo cair o 

preço dos alimentos. 

39 - A sequência dos números relativos aos últimos nove 
anos do século XX e dos primeiros nove anos do século XXI 
indica que o crescimento da expectativa de vida nesses 
períodos: 

A) Foi igual nos dois períodos. 
B) Foi maior no período do século XXI. 
C) Foi de 48 décimos entre o último ano do século XX 

e o primeiro do ano do XXI. 
D) Foi de 73,90 no ano da primeira eleição de Luís 

Inácio Lula da Silva. 
E) Foi maior no século XX do que no XXI. 

 
40 - Assinale a alternativa cujo termo destacado não se 
classifica sintaticamente como “complemento nominal”. 

A) Ele é perito em cirurgia. 
B) A resposta do patrão não os convenceu. 
C) Ele tem amor à mãe. 
D) Tenho necessidade de sua ajuda. 
E) A oposição votou favoravelmente ao governo. 

 
 

 


