
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 FARMACÊUTICO 



 

PARTE I - FARMACÊUTICO 
 
01 - Marque a alternativa que não corresponde a um 
protocolo básico de segurança do paciente: 

A) Trabalhar a adesão por se tratar de protocolo 
voltado exclusivamente para doenças crônicas. 

B) Identificação do paciente 
C) Prevenção de úlcera por pressão 
D) Cirurgia segura 
E) Segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos 
 

02 - Consistem em itens que conferem verificação para a 
prescrição segura de medicamentos, exceto: 

A) Identificação do paciente, utilizando o nome 
completo e abolindo as abreviações 

B) Legibilidade 
C) Identificação do prescritor 
D) Denominação dos medicamentos utilizando a 

denominação comum brasileira 
E) Nome comercial para garantir a qualidade na 

fabricação do medicamento 
 
03 - Medicamentos considerados potencialmente perigosos 
ou de alta vigilância devem ser prescritos com indicação das 
doses máximas, a forma de administração (reconstituição, 
diluição, tempo de infusão, via de administração), a 
indicação e a dose usual. Marque o medicamento que 
pertence ao referido grupo: 

A) Efavirenz 
B) Heparina  
C) Glicose hipertônica (50%) 
D) Insulina 
E) Todas estão corretas 

 
04 - As interações entre medicamentos devem ser analisadas 
para se evitar efeitos indesejáveis no uso dos medicamentos. 
Marque a interação que não ocorre quando os 
medicamentos são associados: 

A) O omeprazol pode aumentar a ação da varfarina e 
diminuir a ação do clopidogrel. 

B) O ácido acetilsalicílico pode aumentar a ação anti-
hipertensiva do captopril. 

C) A amoxicilina associada ao ácido clavulânico 
aumenta o tempo de sangramento e de protrombina 
quando usada com ácido acetil salicílico  

D) O omeprazol usado com fenobarbital 
(anticonvulsivante) pode potencializar a ação do 
barbitúrico. 

E) O ácido acetil salicílico pode aumentar a ação 
hipoglicemiante da insulina 

 
05 - Quais podem ser os problemas relacionados às 
interações medicamentosas? 
Analise as afirmativas e marque a alternativa correta. 

I. Diminuição do nível plasmático, que leva a ineficácia do 
medicamento 

II. Reações adversas, geralmente, relacionadas a toxicidade 
dos fármacos 

III. Agravamento do quadro clínico do paciente 
IV. Dificuldades no diagnóstico e desequilíbrio de pacientes 

crônicos estabilizados 
 

A) Apenas a I está correta 
B) Somente a III está correta 
C) Todas estão corretas 
D) Apenas a IV está incorreta 
E) Apenas a I e a IV estão corretas 

 
06 - De acordo com o protocolo clínico de IST/AIDS e Hepatites 
Virais do Ministério da Saúde, são antirretrovirais de primeira 
linha para início do tratamento em adultos na infecção pelo HIV: 

A) Tenofovir + lamivudina e Dolutegravir 
B) Tenofovir+lamivudina+efavirenz 
C) Lamivudina+zidovudina e efavirenz 
D) Atazanavir e ritonavir e tenofovir+lamivudina 
E) Lamivudina+zidovudina e lopinavir+ritonavir 

 
07 - De acordo com o protocolo clínico de IST/AIDS e Hepatites 
Virais do Ministério da Saúde, são antirretrovirais de primeira 
linha para profilaxia em caso de adultos expostos ao HIV: 

A) Tenofovir+lamivudina+efavirenz 
B) Lamivudina+zidovudina e efavirenz 
C) Atazanavir e ritonavir e tenofovir+lamivudina 
D) Tenofovir + lamivudina e Dolutegravir 
E) Lamivudina+zidovudina e lopinavir+ritonavir 

 
08 - Fármaco de primeira escolha para o tratamento da 
Neurossífilis, quando ocorre envolvimento do sistema nervoso 
central com inflamação da bainha de mielina: 

A) Penicilina G cristalina aquosa 
B) Penicilina G benzatina 
C) Ceftriaxona  
D) Doxiciclina 
E) Eritromicina 

 
09 - Para fins de abordagem terapêutica da sífilis congênita, 
considera-se tratamento inadequado da mãe as seguintes 
situações, exceto: 

A) Tratamento incompleto, mesmo tendo sido feito com 
penicilina benzatina 

B) Tratamento inadequado para a fase clínica da doença 
C) Finalização de tratamento no período de 30 dias que 

antecedem o parto 
D) Apenas parceiro(s) sexual(is) com sífilis não tratado (s) 

ou tratado (s) inadequadamente. 
E) Tratamento realizado com penicilina benzatina 

 
10 - Fármaco de primeira escolha na profilaxia de sífilis em casos 
de violência sexual: 

A) Ceftriaxona  
B) Azitromicina 
C) Penicilina G benzatina 
D) Metronidazol 
E) Penicilina G cristalina aquosa 

 
11 - Sistema de distribuição de medicamentos que é 
caracterizado pela distribuição dos medicamentos por unidade 
de internação ou serviço, mediante solicitação da enfermagem 
para todos os pacientes da unidade; implica a formação de sub 
estoques de medicamentos nas unidades, os quais ficam sob 
responsabilidade da equipe de enfermagem. A reposição é feita 
periodicamente, em nome da unidade, por meio de requisições 
enviadas à farmácia. Marque a alternativa correta: 
 
 



 

A) Individualizado 
B) Misto 
C) Dose unitária 
D) Coletivo 
E) Sistema automatizado 

 
12 - São características inerentes ao sistema de distribuição 
por dose unitária, exceto: 

A) Consiste na distribuição dos medicamentos com 
doses prontas para a administração de acordo com a 
prescrição médica do paciente.  

B) A distribuição dos medicamentos é feita por 
paciente, de acordo com a prescrição médica, 
geralmente para um período de 24 horas de 
tratamento, sendo necessária a manipulação prévia 
dos medicamentos pela enfermagem para serem 
administrados. 

C) A dose do medicamento é embalada, identificada e 
dispensada pronta para ser administrada, sem 
necessidade de transferências, cálculos e 
manipulação prévia por parte da enfermagem antes 
da administração ao paciente. 

D) Nas unidades de internação são estocados apenas os 
medicamentos para atendimento de emergências. 

E) Os medicamentos são dispensados por horário de 
administração, reduzindo a quantidade e variedade 
de medicamentos nas unidades de internação. 

 
13 - Procedimento que não deve ser seguido para garantir a 
dispensação segura de medicamentos: 

A) Analisar os medicamentos prescritos, evitando que 
possíveis erros de prescrição se tornem erros de 
dispensação. 

B) Solucionar todas as dúvidas, porventura existentes, 
diretamente com o prescritor, especialmente 
aquelas relacionadas à grafia médica, eliminando 
interpretação ou dedução do que está escrito. 

C) Analisar os medicamentos prescritos considerando-
se os seguintes aspectos: dose, forma farmacêutica, 
concentração, via de administração, posologia, 
diluente, velocidade de infusão, tempo de infusão, 
indicação, contraindicação, duplicidade 
terapêutica, interação medicamento-medicamento e 
medicamento-alimento e possíveis alergias. 

D) O auxiliar de farmácia não deverá separar 
simultaneamente prescrições diferentes. 

E) O farmacêutico deve analisar as prescrições após a 
separação dos medicamentos, conferindo se todos 
os elementos de identificação da instituição, do 
paciente, do prescritor e a data estão disponíveis. 
 

14 - De acordo com a Portaria 344/98 do ministério da 
saúde, no âmbito Da prescrição da Notificação de Receita 
marque a alternativa correta: 

A) A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou 
dispensar quando todos os itens da receita e da 
respectiva Notificação de Receita estiverem 
devidamente preenchidos.  

B) A Notificação de Receita não será retida pela 
farmácia ou drogaria e sim devolvida ao paciente 
devidamente carimbada, como comprovante do 
aviamento ou da dispensação. 

 

C) A Notificação de Receita não será exigida para 
pacientes internados nos estabelecimentos 
hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou 
particulares, porém a dispensação se fará mediante 
receita ou outro documento equivalente (prescrição 
diária de medicamento), subscrita em papel 
privativo do estabelecimento. 

D) A Notificação de Receita é personalizada e 
intransferível, devendo conter somente uma 
substância das listas "A1" e "A2" (entorpecentes) e 
"A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C2" (retinóides 
de uso sistêmico) e "C3" (imunossupressoras) deste 
Regulamento Técnico e de suas atualizações, ou um 
medicamento que as contenham. 

E) Caberá à Autoridade Sanitária, fornecer ao 
profissional ou instituição devidamente 
cadastrados, o talonário de Notificação de Receita 
"A", e a numeração para confecção dos demais 
talonários, bem como avaliar e controlar esta 
numeração. 

 
15 - Medicamento pertencente a LISTA - A1 - LISTA DAS 
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (Sujeitas a Notificação 
de Receita "A") da Portaria 344/98 do Ministério da Saúde: 

A) Sibutramina 
B) Codeína 
C) Anfepramona 
D) Alfentanila 
E) Etilmorfina 

 
16 - Fármaco que faz parte do Componente Estratégico da 
Assistência Farmacêutica: 

A) Enalapril 
B) Ibuprofeno 
C) Praziquantel 
D) alopurinol 
E) albendazol 

 
17 - Consistem em propriedades ideais para um bom 
antimicrobiano, exceto: 

A) Não propiciar o surgimento de linhagens resistentes 
B) Menor custo 
C) Compatível com o estado clínico do paciente 
D) Toxicidade seletiva 
E) Espectro de ação mais inespecífico possível 

 
18 - Antimicrobiano pertencente ao grupo dos glicopeptídeos: 

A) Aztreonam 
B) Teicoplamina 
C) Doxiciclina 
D) Azitromicina 
E) Espiramicina 

 
19 - Cefalosporina de terceira geração, sendo fármaco de 
primeira escolha para o tratamento da meningite meningocócica: 

A) Cefixima 
B) Ceftazidima 
C) Cefepima 
D) Ceftriaxona 
E) Cefalotina 

 
 
 



 

20 - Várias são as competências de uma Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar onde o profissional 
farmacêutico está inserido, marque a afirmativas abaixo que 
não faz parte desse contexto: 

A) Estabelecer todos os parâmetros que regem o 
processo de acompanhamento das Terapias 
Nutricionais. Desta forma, cada profissional que 
compõe a equipe é responsável por realizar rotina 
integrada com os demais, para proporcionar um 
atendimento de qualidade ao paciente. 

B) Adequação e implementação de normas e rotinas 
C) Montar e fiscalizar o sistema de Vigilância 

Epidemiológica 
D) Uso racional de antimicrobianos, germicidas e 

matérias medico hospitalares 
E) Educação em serviço e capacitação 

 
21 - Com relação ao uso de medicamentos fitoterápicos 
marque a interação incorreta: 

A) Alcachofra associada a furosemida resulta em 
hipocalemia 

B) Boldo associado a anticoagulantes aumenta o risco 
de hemorragia 

C) Camomila reduz a ação depressora do sistema 
nervoso central quando associada a fenobarbital 

D) Alho associado a drogas hipoglicemiantes aumenta 
o risco de hipoglicemia 

E) Castanha da Índia associada a varfarina aumenta o 
riso de hemorragia 

 
22 - Medicamento fitoterápico que poderá diminuir a ação 
de anticonvulsivantes (fenitoína) e, em presença de 
antidepressivos (inibidores da monoamino oxidase), 
intensifica a ação farmacológica destas drogas e, também, 
dos efeitos colaterais como cefaléia, tremores e surtos 
maníacos. 

A) Ginko biloba 
B) Camomila 
C) Alho 
D) Guaco 
E) Guaraná 

 
23 - Fitoterápico bastante utilizado como antidepressivo 
interage fortemente com antirretrovirais (inibidores de 
protease e inibidores de transcriptase reversa não 
nucleosídeos), inibidores da bomba de prótons e com vários 
outros medicamentos: 

A) Camomila 
B) Sene 
C) Giseng 
D) Erva de São João 
E) Guaco 

 
24 - Corante natural utilizado na farmacoténica, derivado do 
ácido carmínico, extraído de corpos secos das fêmeas do 
inseto Dactylopius coccus (cochonilha). 

A) Amarelo tartrazina 
B) Bordeaux S 
C) Eritrosina 
D) Indigocarmim  
E) Vermelho carmim 

 

25 - Edulcorante utilizado na fabricação de medicamentos 
que pode provocar acidose tubular renal quando consumido 
em grande quantidade. Seu uso é contra-indicado nos 
pacientes com fenilcetonúria, pois possui fenilalanina. 

A) Sacarina 
B) Aspartame 
C) Ciclamato 
D) Sorbitol  
E) Sacarose 

 
26 - Equipamento utilizado em laboratório de química cuja 
finalidade é ser empregado na dissolução de substâncias, 
nas reações químicas, no aquecimento de líquidos e nas 
titulações. Sua capacidade é variável. 

A) Erlenmeyer 
B) Tubo de ensaio 
C) Proveta 
D) Becker 
E) Pipeta 

 
27 - É mais utilizado para efetuar destilações simples. A 
saída lateral por onde passa o vapor destilado, é ligada ao 
condensador. Na parte superior coloca-se uma rolha furada, 
com termômetro. Marque a alternativa a que equipamento 
laboratorial o texto se refere: 

A) Balão volumétrico 
B) Kitassato 
C) Balão com fundo redondo 
D) Balão de fundo chato 
E) Balão com saída lateral 

 
28 - Qual dos medicamentos citados apresenta uma reação 
adversa do tipo efeito colateral 

A) Mal formação pelo uso da Talidomida 
B) Carie dentaria pelo uso de xarope de Salbutamol 
C) Hepato toxicidade pelo uso de paracetamol 
D) Dor gástrica pelo uso e diclofenaco 
E) Taquicardia pelo uso de Fenoterol  

 
  



 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


