
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 FISIOTERAPEUTA 



 

PARTE I - FISIOTERAPEUTA 
 
01 - De acordo com a Lei nº 6.316/75 do Conselho Federal 
e dos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, são 
penas disciplinares, EXCETO: 

A) Abertura de processo na vara criminal. 
B) Advertência. 
C) Multa de até 10 vezes o valor da anuidade. 
D) Cancelamento do registro profissional. 
E) Repreensão. 

 
02 - O grau de estabilidade de um corpo depende dos 
seguintes fatores, EXCETO: 

A) Tamanho da base de sustentação. 
B) Índice de massa corporal (IMC). 
C) Localização da linha de gravidade dentro da base de 

sustentação. 
D) Peso do corpo. 
E) Altura do centro de gravidade acima da base de 

sustentação. 
 
03 - São fibras musculares pequenas, vermelhas escuras, 
com alto teor de mioglobina e numerosas mitocôndrias. O 
texto refere-se a: 

A) Fibras tipo IIB. 
B) Fibras de contração rápida.  
C) Fibras tipo IIA. 
D) Fibras tipo I. 
E) Fibras Intermediárias. 

 
04 - São estruturas ósseas impalpáveis do cotovelo, 
EXCETO:  

A) Fossa do olecrano. 
B) Tróclea. 
C) Capítulo do úmero. 
D) Chanfradura troclear. 
E) Processo do olecrano. 

 
05 - São músculos supinadores do antebraço, EXCETO:  

A) Ancôneo. 
B) Bíceps braquial. 
C) Abdutor longo do polegar. 
D) Extensor curto do polegar. 
E) Supinador. 

 
06 - O indivíduo responde à voz alta e a estímulos 
dolorosos; tem fala monossilábica, indistinta e incoerente; 
necessita de estimulação constante para cooperar. Em qual 
nível de consciência está o indivíduo em questão?  

A) Letargia. 
B) Semicoma. 
C) Obnubilação. 
D) Confusão mental. 
E) Alerta. 

 
07 - Ao avaliar o miótomo C6, que ação deve ser solicitada 
ao paciente?  

A) Extensão do polegar e desvio ulnar. 
B) Abdução do ombro. 
C) Extensão do cotovelo e flexão de punho. 
D) Flexão lateral do pescoço. 
E) Flexão do cotovelo e extensão de punho. 

 

08 - Paciente com diagnóstico clínico de Encefalopatia 
hipóxico-isquêmica, apresentando fraqueza nos quatro 
membros, hipertonia decorrente de lesão corticospinal, e 
dificuldade para deambular. Marque a alternativa que 
representa o diagnóstico cinético-funcional mais 
adequado para o caso relatado acima: 

A) Diparesia flácida com incapacidade para a marcha. 
B) Tetraparesia espástica com déficit de marcha. 
C) Paraplegia espástica com déficit de marcha. 
D) Paraparesia atetóide com incapacidade para a 

marcha. 
E) Diplegia atetóide com incapacidade para a marcha. 

 
09 - São efeitos terapêuticos diretos da Diatermia por ondas 
curtas, EXCETO:  

A) Aumento do fluxo sanguíneo. 
B) Ajuda na resolução da inflamação. 
C) Diminuição da rigidez articular. 
D) Melhora da sensibilidade tátil. 
E) Aumento da extensibilidade do tecido colagenoso. 

 
10 - A densidade de energia é geralmente considerada o 
melhor modo de especificação da dose da Laserterapia. 
Qual sua faixa de uso mais comum?   

A) -3 a 3 J/cm² 
B) 15 a 35 J/cm² 
C) 40 a 50 J/cm² 
D) 80 a 100 J/cm² 
E) 1 a 12 J/cm² 

 
11 - Uma das técnicas utilizadas na Fisioterapia Aquática é 
o Método dos Anéis de Bad Ragaz, desenvolvido na Suíça, 
na década de 1930. Esse método incorpora princípios de 
qual técnica usada em terra?  

A) Conceito Bobath. 
B) Método Frenkel. 
C) Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. 
D) Método Halliwick. 
E) Método Rood. 

 
12 - São exercícios para isolar, treinar e fortalecer os 
músculos extensores do joelho (quadríceps e reto femoral) 
em cadeia cinética aberta, EXCETO: 

A) Miniagachamentos em arco curto. 
B) Elevação da perna estendida. 
C) Extensão terminal em arco curto. 
D) Descida da perna estendida. 
E) Isométricos em múltiplos ângulos. 

 
13 - São contraindicações absolutas para o exercício em 
gestantes, EXCETO: 

A) Sangramento vaginal. 
B) Placenta prévia. 
C) Retardo do crescimento intrauterino. 
D) Cérvix incompetente. 
E) Gestação múltipla. 

 
14 - Segundo a Lei nº 8.080/90, “o orçamento da Seguridade 
Social destinará ao Sistema Único de Saúde (...) os recursos 
necessários à realização de suas finalidades (...), tendo em 
vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias”. São considerados de outras 
fontes os recursos provenientes de, EXCETO: 



 

A) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da 
assistência à saúde. 

B) Taxas, multas e emolumentos arrecadados em todos 
os âmbitos do governo federal. 

C) Ajuda, contribuições, doações e donativos. 
D) Rendas eventuais, inclusive comerciais e 

industriais. 
E) Alienações patrimoniais e rendimentos de capital. 

 
15 - Pela Portaria GM/MS Nº 1.886, de 18 de dezembro de 
1997, recomenda-se que uma equipe de Saúde da Família 
deva ser composta minimamente por quais profissionais?  

A) Médico, enfermeiro, fisioterapeuta e dentista. 
B) Médico, enfermeiro, fisioterapeuta e agentes 

comunitários de saúde. 
C) Médico, nutricionista, fisioterapeuta e dentista. 
D) Médico, enfermeiro, psicólogo e auxiliares de 

enfermagem. 
E) Médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde. 
 
16 - Ao envelhecer, o indivíduo sofre alterações na micção. 
Qual conceito abaixo melhor define a incontinência 
funcional?  

A) Perda involuntária de urina quando há aumento da 
pressão intra-abdominal. 

B) Perda involuntária de urina, secundária a fatores 
que não são do trato urinário. 

C) Perda involuntária de urina associada à 
hiperdistensão da bexiga. 

D) Presença simultânea de incontinência por esforço e 
de urgência. 

E) Perda involuntária de urina durante o sono. 
 
17 - A tensão do assoalho pélvico pode ser causadora de dor 
pélvica. São tratamentos possíveis para essa tensão, 
EXCETO:  

A) Cinesioterapia. 
B) Biofeedback. 
C) Massoterapia. 
D) Laserterapia. 
E) Crioterapia. 

 

18 - Associe as duas colunas, correlacionando o tipo de 
tônus às suas características. 
Tipo de tônus 
1. Espástico 
2. Flácido 
3. Rígido 
 

Características 
(  ) Decorrente de lesão nos núcleos da base. 
(  ) Hiperreflexia e clônus. 
( ) Decorrente de lesões cerebelares ou dos nervos 
periféricos. 

 

A sequência correta da associação, que deveria ser 
preenchida entre os parênteses, é: 

A) (3), (2), (1) 
B) (2), (1), (3) 
C) (3), (1), (2) 
D) (1), (2), (3) 
E) (1), (3), (2) 

 

19 - “O objetivo das técnicas de Facilitação Neuromuscular 
Proprioceptiva é promover o movimento funcional por meio 
da facilitação, inibição, fortalecimento e relaxamento de 
grupos musculares”. Uma de suas técnicas específicas trata-
se do “movimento rítmico de um membro ou do corpo, 
realizado por meio da amplitude desejada; começa com um 
movimento passivo e progride até um movimento ativo 
resistido”. Qual é essa técnica? 

A) Combinação de isotônicas. 
B) Reversão de antagonistas. 
C) Estabilização rítmica. 
D) Iniciação rítmica. 
E) Estiramento repetido. 

 
20 - No tratamento da Paralisia Facial Periférica, é 
importante treinar as mímicas faciais. Qual grupo muscular 
é utilizado quando é solicitado ao paciente que dê um 
“sorriso amarelo”, sem mostrar os dentes?  

A) Zigomático maior. 
B) Orbicular da boca. 
C) Levantador do lábio superior. 
D) Bucinador. 
E) Risório. 

 
21 - Os pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico 
precisam realizar atividades físicas como parte importante 
de sua abordagem terapêutica. Quais as recomendações 
mais adequadas para estes pacientes? 

A) Repouso inicial; Exercícios resistidos para 
melhorar a força; Exercícios pliométricos para 
melhora da potência muscular. 

B) Exercícios passivos, evoluindo para assistidos, para 
evitar lesões. 

C) Repouso nos períodos de atividade sistêmica da 
doença; atividades aeróbicas para melhorar o 
condicionamento; atividade física regular para 
melhora da fadiga. 

D) Hidroterapia ao ar livre para melhorar as lesões de 
pele e a força muscular. 

E) Alongamentos para redução do estresse e exercícios 
passivos para manter uma boa circulação. 

 
22 - Assinale a alternativa que indica quais são os agentes 
físicos recomendados pelo Consenso Brasileiro de 2002 
para o tratamento da Osteoartrite (Artrose):  

A) Estimulação Elétrica Funcional (FES). 
B) Ultravioleta. 
C) Crioterapia por imersão. 
D) Termoterapia e eletroterapia analgésicas. 
E) Microcorrentes. 

 
23 - São fatores que contribuem para a alta incidência de 
fratura do terço proximal do fêmur em idosos, EXCETO:  

A) Osteoporose. 
B) Insistência do idoso em caminhar. 
C) Diminuição da acuidade visual. 
D) Déficit de equilíbrio. 
E) Fraqueza muscular. 

 
 
 
 



 

24 - Pacientes que passam por cirurgia de Artroplastia Total 
de joelho devem ter alguns cuidados pós-operatórios. Com 
relação ao ato de subir OU descer escadas, assinale a 
alternativa que indica a opção mais recomendada:  

A) Subir primeiro a perna não operada, depois as 
muletas, e por último a perna operada. 

B) Descer primeiro a perna operada, depois as muletas 
e por fim a perna não operada.  

C) Subir primeiro as muletas, depois a perna operada e 
em seguida a não operada.  

D) Descer primeiro a perna não operada, depois a 
operada e por último as muletas.  

E) Não utilizar as muletas para descer ou subir escadas. 
Apoiar-se exclusivamente no corrimão. 

 
25 - O vestuário de compressão (contenção ou braçadeira 
elástica) é um dos recursos utilizados no tratamento do 
linfedema pós-mastectomia. Sua prescrição tem como 
objetivos diretos, EXCETO: 

A) Proteger a extremidade de lesões, como 
queimaduras e picadas de insetos. 

B) Manter as pressões intersticiais equilibradas. 
C) Manter e melhorar os resultados da drenagem 

linfática. 
D) Evitar recidivas do linfedema. 
E) Melhorar a amplitude de movimento do ombro do 

membro superior acometido pelo linfedema. 
 

26 - A tuberculose apresenta opacidades radiológicas na 
maioria dos casos, constituindo um importante instrumento 
de diagnóstico clínico e de avaliação fisioterapêutica. A 
tuberculose secundária é a forma mais comum de 
adoecimento de adolescentes e adultos. Os achados 
radiográficos mais frequentes dela estão listados abaixo, 
EXCETO: 

A) Cavidades. 
B) Consolidações. 
C) Linfonodomegalia mediastinal e hilar.  
D) Banda parenquimatosa. 
E) Padrão retículo-nodular. 

 
27 - “A espirometria com obtenção da curva expiratória 
volume-tempo é obrigatória na suspeita clínica de Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), devendo ser 
realizada antes e após administração de broncodilatador, de 
preferência na fase estável da doença”. Os principais 
parâmetros avaliados são CVF (Capacidade Vital Forçada), 
VEF1 (Volume expiratório forçado no primeiro segundo) e 
a relação VEF1/CVF. Referente ao estadiamento da DPOC 
com base na espirometria, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) No estágio 2, (doença moderada), o paciente ainda 
é assintomático. 

B) No estágio 3 (doença estabilizada), os pacientes têm 
hipoxemia e hipercapnia. 

C) No estágio 4 (doença grave), VEF1/CVF < 0,40 pós-
broncodilatador e VEF1 < 10% do previsto. 

D) No estágio 4 (doença grave), os pacientes têm 
dispnéia, mas ainda conseguem realizar as 
atividades de vida diária.  

E) No Estágio 1 (doença leve), os pacientes têm VEF1 
igual a 80% do previsto com relação VEF1/CVF 
inferior a 0,70 pós-broncodilatador. 

28 - Doença que acomete mais meninos, na faixa etária de 
2 a 16 anos, com quadro clínico de dor, déficit de amplitude 
de movimento no quadril e claudicação. Em sua 
fisiopatologia ocorrem necrose, reparação, revascularização 
e remodelação. O texto refere-se a:  

A) Luxação congênita do quadril. 
B) Displasia femoroacetabular. 
C) Epifisiólise proximal do fêmur. 
D) Sinovite transitória do quadril. 
E) Doença de Legg-Calvé-Perthes. 

 
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/cidades/20

10/12/03/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. 

 
 


