
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 MÉDICO 



 

PARTE I – MÉDICO (PSF) 
 

01 - Na investigação de perda de peso involuntária num adulto, 
está incorreto afirmar que: 

A) Se a perda de peso for acompanhada de aumento do 
apetite, diabetes melito é uma das causas mais 
frequentes. 

B) Se a perda de peso for acompanhada de aumento do 
apetite, hipertireoidismo deverá ser investigado como 
uma hipótese muito provável.  

C) Indivíduos idosos hipertireoideos podem não apresentar 
aumento de apetite, podendo se queixar inclusive de 
anorexia.  

D) O uso abusivo de metformina e de antiinflamatórios não 
hormonais (AINES), está associado a paradoxal perda 
de peso com aumento do apetite.  

E) A perda gradual de peso pode estar associada a doença 
gastrintestinal e diarreia crônica.  

 

02 - As manifestações clínicas do veneno das serpentes do 
gênero Lachesis são semelhantes às do acidente botrópico, 
acrescidas de estimulação vagal. Entre as ações do veneno não 
ocorre: 

A) Ação coagulante. 
B) Ação miotóxica. 
C) Ação neurotóxica. 
D) Ação proteolítica. 
E) Ação hemorrágica.  

 

03 - Entre os estímulos desencadeantes de crises asmáticas, estes 
constituem os desencadeantes mais importantes e frequentes, em 
crianças e adultos:  

A) Fármacos – AAS e AINES. 
B) Alérgenos – pólens. 
C) Infecções respiratórias virais. 
D) Alérgenos- fungos. 
E) Fumo passivo. Exercício físico.  

 

04 - O diagnóstico da insuficiência cardíaca (IC) é 
essencialmente clínico. A IC constitui uma síndrome complexa 
que resulta de qualquer alteração funcional ou estrutural no 
enchimento ou na ejeção ventricular. Entre os sintomas e sinais 
típicos não se inclui (incluem): 

A) Edema matutino de face. Retenção hídrica evidenciada 
por ganho de peso.  

B) Dispneia e fadiga. 
C) Estase jugular. Edema de tornozelos. 
D) Estertores crepitantes. 
E) Desvio do ápex para a esquerda.  

 

05 - Quanto à IC está incorreto afirmar que: 
A) Quando existir dúvida no diagnóstico a radiografia de 

tórax deve ser realizada em todo paciente com IC. 
B) Quando existir dúvida no diagnóstico o ecocardiograma 

deve ser realizado em todo paciente com IC. 
C) Betabloqueadores (BB) e os inibidores da enzima 

conversora da angiotensina (IECA) devem ser 
utilizados em todos os pacientes com redução da fração 
de ejeção e assintomáticos. (Se não houver 
contraindicação) 

D) Na intolerância ao uso dos IECA devem ser utilizados 
os bloqueadores de receptores de angiotensina (BRA).  

E) Dietas com baixo teor de sódio, embora associadas à 
piora transitória no estado nutricional, constituem 
consenso pela diminuição da mortalidade.  

06 - Na doença arterial coronariana (DAC), o tratamento 
médico otimizado (TMO) é baseado no uso de medicações 
antianginosas e de drogas vasculoprotetoras.  Entre as 
medicações do TMO, não previne(m) IAM ou morte, porém 
reduz(em) os sintomas e a isquemia miocárdica.  

A) AAS. Indicado para todos os pacientes. Ou 
clopidogrel, se AAS contra-indicado. 

B) IECA- rotina quando há disfunção ventricular 
esquerda e/ou insuficiência cardíaca. 

C) Betabloqueadores (BB). Propanolol. Metoprolol. 
Atenolol. 

D) Estatinas – recomenda-se usar em alta intensidade 
em todos os pacientes sem contraindicações.  

E) BRA.  
 
07 - Quanto ao tratamento medicamentoso da hipertensão 
arterial pode-se afirmar corretamente que: 

A) Os betabloqueadores de geração mais recente, 
como o carvedilol e o nebivolol, apresentam 
também efeito vasodilatador, com mínimo efeito 
sobre o metabolismo glicídico e lipídico.  

B) No manejo das doses dos tiazídicos ,  os diuréticos 
mais utilizados , tem-se duas situações. Se usados 
isoladamente indicam-se doses de moderadas a 
altas. Se usados em associação indicam-se doses 
baixas.  

C) Os bloqueadores dos canais de cálcio (BCC) 
apresentam a tosse como principal efeito colateral, 
em geral, dose dependente. 

D) Os bloqueadores dos receptores da AT1 da 
angiotensina possuem as mesmas indicações e 
efeitos adversos que os IECA. A tosse, por eles 
provocada, cede mais lentamente com a suspensão 
do tratamento. 

E) Todas as classes de anti-hipertensivos podem ser 
usados em monoterapia nos casos de risco 
cardiovascular baixo e moderado.  

 
08 - Quanto às recomendações/ observações relativas ao 
tratamento do diabetes mellitus, está incorreto afirmar que: 

A) Quando a glicemia for inferior a 200mg/dL, estão 
indicados os medicamentos que não promovam 
aumento da secreção de insulina (principalmente no 
obeso). 

B) Com os anos de evolução do DM 2 ocorre redução 
na secreção de insulina com falha na monoterapia 
e/ou combinação de agentes orais com mecanismos 
de ação diferentes. 

C) No primeiro retorno, após um mês, metas a ser 
alcançadas são glicemia de jejum e pré-prandial 
<100 mg/dL + glicemia pós-prandial de 2 horas 
<160 mg/dL. 

D) Para pacientes com diagnóstico recente, confirmado 
por duas glicemias em jejum acima de 129 mg/dL, 
e assintomáticos, modificações do estilo de vida por 
três meses constituem a principal indicação. Se a 
hemoglobina glicada (A1C) for acima de 9% o 
retorno deve ser com 30 dias.  

E) Para pacientes com manifestações moderadas e com 
qualquer glicemia entre 200 e 300mg/dL, além de 
modificações no estilo de vida, indica-se 
metformina em terapia combinada com um segundo 
agente antidiabético.  



 

09 - Decorrentes do efeito dos hormônios tireoidianos sobre 
o metabolismo e os tecidos, constituem manifestações 
clínicas da tireotoxicose, exceto: 

A) Dispneia; distúrbios menstruais; queixas oculares. 
B) Bócio; sopro sobre a tireoide; esplenomegalia. 
C) Cardiomegalia; derrame pericárdico.  
D) Taquicardia; tremor nas mãos; fibrilação atrial. 
E) Fadiga; aumento do apetite. 

 
10 - Dentre estes esquemas, esta associação constitui a 
primeira opção no tratamento do helicobacter pylori: 

A) IBP + amoxicilina + levofloxacina- 10 dias. 
B) IBP + furazolidona + levofloxacina – 5 dias. 
C) IBP + doxiciclina + furazolidona + subcitrato de 

bismuto coloidal- 10 a 14 dias. 
D) IBP + furazolidona + claritromicina – 10 a 14 dias. 
E) IBP + amoxicilina+ claritromicina- 7 dias. 

 
11 - Os fatores de risco para o desenvolvimento de 
pancreatite crônica são divididos em seis grandes 
categorias, entre as quais reveste(m)-se de maior 
importância o(s) fator(es): 

A) Toxicometabólicos. 
B) Idiopáticos. 
C) Genéticos. 
D) Autoimunes. 
E) Pancreatite crônica pós- pancreatite aguda grave 

recorrente pós-necrótica. 
 
12 - Manifestações extraintestinais podem ocorrer em até 
30% dos indivíduos portadores de DII – doença inflamatória 
intestinal e não incluem: 

A) Artralgia/ artrite. 
B) Aftas orais / eritema nodoso. 
C) Pioderma gangrenoso / episclerite. 
D) Maior risco de desenvolver fenômenos trombóticos. 
E) Anemia ferropriva por enterorragia por 

plaquetopenia. 
 
13 - A leucemia linfoide crônica (LLC) é a leucemia mais 
comum em adultos no ocidente, com mediana de idade de 
incidência de 65 anos e predomínio no sexo masculino 
(2M:1F).  Está incorreto afirmar quanto à LLC: 

A) Na biópsia de medula óssea detecta-se infiltrado 
linfocitário clonal >30%. 

B) São frequentes infecções de repetição secundárias à 
hipogamaglobulinemia. 

C) A maioria dos pacientes é assintomática ao 
diagnóstico, sendo muito comum nestes casos a 
presença de esplenomegalia isolada. 

D) A presença de sintomas B – febre, sudorese noturna 
e perda ponderal>10% em seis meses, são 
frequentes.  

E) A presença de sintomas B é um dos critérios para 
tratamento de LLC. Pacientes sem critérios de 
tratamento, devem ser observados.  

 
14 - A nefrolitíase (LR) é uma das mais comuns afecções 
crônicas renais. Sua prevalência tem aumentado nos últimos 
30 anos por questões indeterminadas. Quanto à LR está 
incorreto afirmar que: 

A) A obesidade é um importante fator de risco. 

B) A dor pode, ou não, ser influenciada pelo decúbito. 
A hematúria macroscópica é constante e importante 
marcador no diagnóstico diferencial.  

C) A LR é uma doença sistêmica que pode levar, 
inclusive, à insuficiência renal crônica. 

D) O quadro clínico apresenta alterações 
gastrintestinais concomitantes e ausência de febre 
e/ou calafrios. 

E) Dependente da localização do cálculo a dor pode ser 
difusa, abdominal e sem predomínio lombar.  
 

15 - Constituem afirmativas corretas quanto à infecção 
urinária, (ITU) exceto: 

A) Doses únicas ou de curta duração têm demonstrado 
alta eficiência e eficácia no tratamento de cistite em 
homens. Na prostatite, a droga de escolha é a 
fosfomicina -3g em dose única.  

B) A presença de febre é indicativa de pielonefrite ou 
prostatite em homens, pois não costuma ocorrer em 
casos de cistite, exceto em idosos. 

C) Aproximadamente 90% dos homens com ITU febril 
apresentam prostatite, mesmo na ausência de 
sintomas clássicos. 

D) Em mulheres com ITU não complicada (cistite) a 
urocultura não é necessária, podendo ser feito o 
tratamento de forma empírica se os sintomas forem 
muito sugestivos. 

E) Devido à emergência de cepas resistentes a 
sulfametoxazol /trimetoprim, esta droga deve ser 
evitada no tratamento empírico da cistite. 

 
16 - Na síndrome nefrítica está incorreto afirmar que: 

A) Pode ou não cursar com perda de função renal e 
proteinúria subnecrótica. 

B) Embora haja predomínio de hematúria, a 
inflamação glomerular também gera alteração na 
permeabilidade glomerular, com o surgimento de 
proteinúria, mas geralmente abaixo de 3,5 g/dia 
(não nefrótica). 

C) No manejo da GN pós-infecciosa na criança, além 
do anti-hipertensivo e do diurético de alça, o uso de 
corticosteroides é fundamental, em todos os casos, 
na prevenção de perda de função renal.  

D) Em crianças, a principal causa é a GN pós-
infecciosa que ocorre mais comumente após a 
infecção estreptocócica em pele ou garganta.  

E) Uma glomerulonefrite (GN) é um processo 
inflamatório que acomete o glomérulo por 
mecanismos quase sempre imunológicos. Os 
fenômenos deste processo geram retenção de sódio 
e água e, consequentemente aumento da volemia, 
que leva a formação de edema e hipertensão arterial.  

 
17 - Utilizada no diagnóstico da PAC, a radiografia de tórax 
não permite: 

A) Avaliar gravidade; identificar acometimento 
multilobar. 

B) Sugerir condições associadas. 
C) Monitorizar a evolução. 
D) Monitorizar a resposta ao tratamento.  
E) Confirmar o diagnóstico etiológico. 

 



 

18 - No diagnóstico das cefaleias primárias, em se tratando 
da enxaqueca com aura, conceitua-se a aura como um 
sintoma neurológico temporário, consistente com pelo 
menos um dos seguintes sintomas, exceto: 

A) Sintomas visuais, completamente reversíveis, 
incluindo efeitos positivos (luzes que piscam). 

B) Sintomas visuais, completamente reversíveis, 
incluindo efeitos negativos (perda da visão). 

C) Sintomas sensoriais, completamente reversíveis, 
incluindo efeitos positivos, (pontadas, agulhadas). 

D) Fraqueza motora. 
E) Sintomas sensoriais, completamente reversíveis, 

incluindo efeitos negativos. (Insensibilidade).  
 
19 - A pneumonia adquirida na comunidade (PAC), 
manifesta-se como doença aguda, envolvendo o trato 
respiratório inferior, sendo necessários para o seu 
diagnóstico estes dados, exceto: 

A) Alterações disseminadas – sibilos, creptos e 
estertores – no exame físico do tórax. Derrame 
pleural. 

B) Tosse e um, ou mais, dos seguintes sintomas-  
expectoração, falta de ar, dor torácica. 

C)  Pelo menos um achado sistêmico (confusão, 
cefaleia, dores musculares, sudorese, calafrios, 
febre maior ou igual a 37.8ºC. 

D) Infiltrado radiológico não presente previamente. 
Achados focais no exame físico do tórax.  

E) Exclusão de outras condições que apresentem 
achados clínicos e/ou radiológicos semelhantes. 

 
20 - A infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis 
(MtB) ou TBL, é o período entre a penetração do bacilo no 
organismo e o aparecimento da tuberculose doença, 
oferecendo a oportunidade para a adoção de medidas 
medicamentosas, que são denominadas atualmente de 
tratamento da TBL. Neste tratamento é utilizada(o) por seis 
meses: 

A) Isoniazida. 
B) Rifampicina. 
C) Pirazinamida. 
D) Etambutol. 
E) Isoniazida, sendo que nos dois primeiros meses 

associada com Rifampicina e pirazinamida.  
 
21 - Constituem contraindicações absolutas da vacinação 
BCG: 

A) Recém- nascidos, filhos de mães com síndrome de 
imunodeficência adquirida – SIDA. 

B) Crianças soropositivas para o HIV, deste que 
tenham teste tuberculínico (TT) não reator e sejam 
assintomáticas quanto à SIDA. 

C) Recém- nascidos com peso inferior a 2 kg; adultos 
infectados pelo HIV – com ou sem sintomas. 

D) Crianças assintomáticas, com teste tuberculínico 
(TT) não reator, filhas de mães com SIDA. 

E) Contatos domiciliares de doentes com a forma 
wirchowiana de hanseníase.  

 
22 - Mais de 50% dos pacientes com lúpus eritematoso 
sistêmico (LES) são internados pelo menos uma vez por 
ano. Entre as principais causas de internação nos paciente 
com LES, não se encontra (m): 

A) Infecções e comprometimento pulmonar. 
B) Trombose venosa profunda. 
C) Sangramentos por plaquetopenia crônica. 
D) Comprometimento neurológico.  
E) Comprometimento renal.  

 
23 - O aumento de óbitos na dengue está relacionado com a 
presença de: 

A) Todas as respostas estão corretas. 
B) Hipertensão arterial sistêmica; diabetes melito. 
C) Asma brônquica. 
D) Doenças hematológicas; doenças renais crônicas. 
E) Doença ácido-péptica. 

 
24 - Entre o 3º e o 7º dia do início da dengue, quando ocorre a 
defervescência, podem surgir sinais de alarme que prenunciam 
evolução desfavorável da doença, quais sejam, exceto: 

A) Vômitos incoercíveis; dor abdominal intensa e 
contínua. 

B) Desconforto respiratório. 
C) Sonolência ou irritabilidade excessiva. 
D) Diminuição da diurese; diminuição repentina da 

temperatura corporal.  
E) Prova do laço positiva; sangramento no local da punção 

venosa; esplenomegalia precoce. 
 
25 - Quanto à esquistossomose mansônica está incorreto afirmar 
que: 

A) Independentemente das manifestações clínicas, o que 
inclui indivíduos assintomáticos, a possibilidade de 
esquistossomose deve ser aventada em qualquer 
indivíduo com história de exposição hídrica em área 
com risco de transmissão.  

B) O quadro mais comum da neuroesquistossomose é a 
mielorradiculopatia esquistossomótica (MRE) com 
acometimento toracolombar. Atinge jovens em plena 
fase produtiva. 

C) A infecção cercariana pode causar dermatite 
urticariforme, com erupção papular eritema e prurido, 
que surgem 12 a 24 horas após a penetração, podendo 
durar até cinco dias.  

D) A esquistossomose nas fases iniciais costuma ser 
frequentemente sintomática com febre acompanhada de 
sintomas inespecíficos e exantema. Torna-se assim 
importante diagnóstico diferencial com a dengue. 

E) Calazar, leucemia e linfomas podem ser confundidas 
com a esquistossomose crônica na forma 
hepatoesplênica.  

 
26 - Nem todas as úlceras genitais são causadas por doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), mas, na maioria dos casos, as 
úlceras estão relacionadas com: 

A) Cancro mole. Sendo que úlcera acompanhada de 
adenopatia inguinal supurativa é patognomônica de 
cancro mole.  

B) Herpes genital; sífilis ou cancro mole. 
C) Cancro mole. Associadas à adenopatia inguinal 

dolorosa, confirma o diagnóstico. Esta apresentação 
está presente na quase totalidade dos doentes. 

D) Cancro mole e sífilis - se a lesão persistir por mais de 
quatro semanas.  

E) Sífilis- VDRL, em títulos baixos, afastam doença 
recente e direcionam para doença antiga, tratada ou não.  



 

27 - A neurite óptica, causada por este medicamento no 
tratamento antituberculose, é dose-dependente; quando 
detectada precocemente é reversível. Raramente causa 
toxicidade ocular, nos dois primeiros meses, com as doses 
recomendadas. Trata-se do: 

A) Pirazinamida. 
B) Isoniazida.  
C) Rifampicina. 
D) Etambutol.  
E) Estreptomicina.  

 
28 - Estas considerações sobre o uso de medicamentos na 
gestação e lactação estão corretas, exceto: 

A) A amicacina, a gentamicina e outros 
aminoglicosídeos costumam ser evitados na 
gestação pelo risco de ototoxicidade e 
nefrotoxicidade fetal. Este impedimento é mantido 
mesmo nos casos de infecções graves. 

B) As quinolonas, apesar de induzirem defeitos 
esqueléticos em modelos animais experimentais, 
não se mostraram teratogênicos em humanos. 

C) A grande maioria dos estudos sobre o uso do 
metronidazol na gestação não mostra risco de 
teratogênese ou outro efeito adverso.  

D) O esquema terapêutico baseado em isoniazida, 
etambutol, rifampicina e pirazinamida não é 
considerado teratogênico. 

E) Em razão de sua baixa absorção gastrointestinal, os 
anti-helmínticos tem seu uso justificado durante a 
gravidez. Até o momento, não há relato de 
teratogênese associado ao seu uso.  

 
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. 

 
 

 

 

 

 

 


