
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 FONOAUDIÓLOGO 



 

PARTE I – FONOAUDIÓLOGO 
 

01 - Tipo de fissura palatina que consiste da não-fusão das placas 
ósseas e musculares. Ocorre apenas a fusão da mucosa. Que tipo 
de fissura a descrição acima se refere? 

A) Fissura submucosa oculta. 
B) Fissura pré-forame incisivo. 
C) Fissura transforame incisivo. 
D) Fissura submucosa. 
E) Fissura pós-forame incisivo.  

 
02 - Num paciente com mordida cruzada posterior 
exclusivamente do lado Esquerdo, ponta de língua no repouso 
levemente desviada para o lado Direito, assimetria facial com 
mandíbula mais encurtada à Direita e maior incidência de cáries 
à Esquerda. Com base nas características anatômicas deste 
paciente, assinale a opção correta. 

A) O lado Esquerdo é o lado de Balanceio mastigatório. 
B) O lado Esquerdo é o de sua preferência mastigatória. 
C) O lado Esquerdo é o lado de Trabalho mastigatório. 
D) O lado Esquerdo é o lado de maior força mastigatória. 
E) O lado Esquerdo é o lado de melhor contato dentário. 

  
03 - O reflexo de deglutição é disparado pela ativação do 
________________, iniciando a terceira fase da deglutição, ou 
também chamado de fase faríngea da deglutição 
(MARCHESAN, 2005). 

A) X par craniano. 
B) VII par craniano. 
C) XI par craniano. 
D) XII par craniano. 
E) IX par craniano. 

 
04 - A criança ________________ apresenta tônus flutuante na 
qual ocasiona movimentos involuntários constantes mesmo 
quando se tenta permanecer imóvel, em decorrência da 
contração dos músculos agonistas e liberação dos antagonistas. 
Esta desordem é ocasionada por lesão no sistema extrapiramidal.  

A) espástica. 
B) atáxica. 
C) atetóide. 
D) hemiparética. 
E) diplégica. 

 
05 - Sobre a Válvula de Fala e suas recomendações de uso, o 
fonoaudiólogo integrante de uma equipe hospitalar 
multidisciplinar deverá ter conhecimento técnico para auxiliar a 
equipe sobre os pacientes elegíveis ou não para o uso desse 
artifício.  Qual informação não é correta sobre o uso da Válvula 
de Fala.  

A) Seu uso é contra indicado para os pacientes que 
possuem em sua condição clínica: laringectomias totais, 
paralisia bilateral de pregas vocais, estenoses laríngeas 
e traqueais graves. 

B) É indicada para o tratamento de pacientes 
traqueostomizados, exclusivamente para os que não 
fazem uso de ventilação mecânica. 

C) Seu uso é contra indicado para os pacientes em estado 
clínico grave e casos de nível cognitivo rebaixado. 

D) Seu uso traz benefícios como: ganho de sonoridade 
vocal; melhora da deglutição; auxílio na decanulação; 
maior controle sobre as secreções; melhora do olfato; 
melhora da pressão pulmonar; melhora do paladar; fala 
ininterrúpta e com maior intensidade, sem precisar 
ocluir com o dedo o traqueostoma. 

E) É contra indicada para pacientes hipersecretivos e com 
risco grave de aspiração tráqueo-brônquica.  

 
06 - Em Motricidade Orofacial é comum aplicação de exercícios 
e técnicas para chegar a um objetivo desejado. Quanto aos 
exercícios Dinâmicos (isotônicos), assinale a opção que não 
corresponda ao seu objetivo terapêutico: 

A) Sua ação promove aumento do tônus muscular. 
B) Sua realização faz com que o músculo se encurte por 

meio de sua tensão muscular, o tamanho da fibra se 
modifica e ocorre mobilidade da estrutura. 

C) Auxilia no aumento da amplitude do movimento. 
D) Sua ação favorece a coordenação da musculatura. 
E) Sua ação promove oxigenação muscular. 

 
07 - São exercícios indicados especificamente para trabalhar 
com adequação muscular de palato mole, com exceção de: 

A) Inflar bochecha e manter a tensão. 
B) Técnica vocal de sons plosivos. 
C) Prender o /b/ e soltar rápido com plosão. 
D) Varrer o céu da boca com a língua. 
E) Gargarejo. 

 
08 - Durante avaliação vocal com paciente M. L. F, 62 anos, sexo 
masculino, atividade ocupacional de professor; foi encontrado o 
Tempo Máximo de Fonação de /z/ maior do que 3 segundos que 
o Tempo Máximo de Fonação de /s/. Relação s/z é um bom 
parâmetro de avaliação funcional das pregas vocais. O que o 
parâmetro encontrado revela sobre a condição vocal do paciente 
em questão? 

A) Hiperconstrição das pregas vocais à fonação. 
B) Comprometimento no suporte respiratório. 
C) Falta de coaptação correta das pregas vocais à fonação. 
D) Sugestivo de fenda de prega vocal. 
E) Sugestivo de Paralisia de Prega Vocal 

 
09 - Fenda vocal muito comum em casos de Alterações 
Estruturais Mínimas da cobertura das pregas vocais e 
caracteriza-se por ter conformação estrutural do tipo fusiforme 
associada a alguma lesão secundária. 

A) Fenda irregular. 
B) Fenda triangular posterior. 
C) Fenda médio-posterior. 
D) Fenda anterior. 
E) Fenda em Ampulheta. 

  
10 - A tosse pode ser disparada como um reflexo, pela 
estimulação da mucosa da traquéia, glote e supraglote. Durante 
a tosse, ocorre a ativação dos músculos ___________ para a 
adução das pregas vocais, imediatamente após a inspiração para 
fechar o trato respiratório superior e aumentar a pressão 
subglótica. Em seguida, o ___________ ativa-se para abdução 
das pregas vocais, com o objetivo de fornecer alto nível de fluxo 
aéreo para limpar substâncias da traquéia, laringe e hipofaringe. 

A) Cricoaritenoideo Posterior e Tireoaritenoideo; 
Cricoaritenoideo Lateral. 

B) Tireoaritenoideo e Cricotireoideo; Ariepiglótico. 
C) Ariepiglótico e Intearitenoideo; Cricoaritenoideo 

Lateral. 
D) Cricoaritenoideo Lateral e Tireoaritenoideo; 

Cricoaritenoideo Posterior. 
E) Tireoepiglótico e Ariepiglótico; Cricoaritenoideo 

Posterior. 



 

11 - Músculo intrínseco da laringe responsável pela 
abdução, alongamento, elevação e afilamento das pregas 
vocais. 

A) Cricoaritenoideo Lateral. 
B) Cricoaritenoideo Anterior. 
C) Cricoaritenoideo Posterior. 
D) Cricotireoideo. 
E) Tireoepiglótico. 

 
12 - Técnica utilizada na reabilitação vocal objetivando 
afastar as pregas vestibulares, favorecer a coaptação das 
pregas vocais, favorecer o equilíbrio laríngeo e desativar a 
isometria laríngea. 

A) Técnica de sopro e som agudo. 
B) Técnica de sons nasais. 
C) Técnica de sons fricativos. 
D) Técnica de empuxo. 
E) Técnica de sobrearticulação. 

 
13 - Termo utilizado para designar o conjunto de 
características que identificam uma voz do ponto de vista 
perceptivo-auditivo. 

A) Timbre. 
B) Padrão vocal. 
C) Ressonância Vocal. 
D) Qualidade vocal. 
E) Perfil vocal. 

 
14 - Área espessada, de aspecto esbranquiçado e rugoso, 
independente de sua extensão, deve ser imediatamente 
avaliada pela possibilidade de uma alteração neoplásica. 

A) Edema de Reinke. 
B) Nódulo de prega vocal. 
C) Cisto de prega vocal. 
D) Ponte de mucosa. 
E) Placa leucoplásica. 

 
15 - É uma área de prática e pesquisa, clínica e educacional 
para crianças e adultos, que envolve um conjunto de 
ferramentas e estratégias utilizadas para resolver desafios 
cotidianos de comunicação de pessoas que apresentam 
algum tipo de comprometimento da linguagem oral, na 
produção de sentidos e na interação; incluem material 
específico, entre eles, conjuntos de sinais gráficos 
desenvolvidos especificamente para a comunicação, 
agrupados em categorias sintáticas e semânticas, além da 
utilização de fotos, palavra escrita, alfabeto e recursos 
tecnológicos. 

A) Língua de Sinais. 
B) Comunicação suplementar e alternativa. 
C) Método Padovan. 
D) Método Sonrise. 
E) Método Lee Silverman.  

 
16 - A Dislexia do desenvolvimento é considerada um 
transtorno específico da aprendizagem e possui origem 
neurobiológica. Com relação às características da criança 
disléxica, analise as proposições abaixo em Verdadeiras (V) 
ou Falsas (F), por fim, assinale a alternativa correta. 
(  ) Caracteriza-se por dificuldades no reconhecimento 
preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de 
decodificação e em soletração.  

(    ) As dificuldades normalmente resultam de um déficit no 
componente fonológico da linguagem e são inesperadas em 
relação à idade e outras habilidades cognitivas.  
(  ) A criança apresenta confusão para nomear entre 
esquerda e direita; 
(   ) Como características há a dificuldade na aquisição e 
automação da  leitura e da escrita; 
(   ) Desatenção e dispersão em sala de aula é um relato 
constante dos professores destes alunos. 

A) V, V, V, F, F. 
B) V, V, V, V, V. 
C) V, F, V, V, F. 
D) F, F, F, V, V. 
E) F, V, V, V, V. 

 
17 - Com relação ao modo articulatório, um grupo de 
consoantes é produzido por meio da obstrução total da 
pressão do ar em algum ponto específico do trato vocal, e 
em seguida e desfeita essa pressão de modo sonorizado. 
Este ar pode ser bloqueado pela pressão dos lábios unidos 
ou pela pressão da língua contra os alvéolos ou palato. Que 
grupo de consoantes seria esse com base na fonética? 

A) Fricativos. 
B) Líquidos. 
C) Linguodentais.  
D) Vibrantes. 
E) Oclusivos. 

 
18 - Assinale a alternativa que não corresponda aos 
preceitos teóricos preconizados por Piaget.  

A) Considera que as crianças não herdam capacidades 
mentais prontas, apenas o modo de interação com o 
ambiente.  

B) Defende a tese que qualquer ato de pensamento 
exige uma série de operações que só se produzem 
se vão sendo preparadas por atos que são 
interiorizados. Este processo deve utilizar dois 
mecanismos: a assimilação e a acomodação.   

C) Considera os atos biológicos como atos de 
adaptação ao meio físico. 

D) Na evolução intelectual do indivíduo há uma 
interação constante e interrupta entre os processos 
internos e as influências do mundo social. Classifica 
os níveis de desenvolvimento em: desenvolvimento 
real, desenvolvimento potencial e zona de 
desenvolvimento proximal.  

E) A construção das capacidades intelectuais se dá por 
períodos ou estágios. Em cada uma destas etapas a 
criança desenvolve um conjunto de esquemas 
cognitivos. 

 
19 - Corresponde aos aspectos formais do processamento de 
linguagem a nível de planejamento e de execução motora. 

A) Sintaxe, Morfologia, Fonologia. 
B) Aspectos pragmáticos. 
C) Conteúdo 
D) Realização motora. 
E) Pensamento. 

 
 
 
 



 

20 - Assinale a alternativa que não corresponda a exemplos de 
atividades utilizadas pelo fonoaudiólogo na reabilitação 
cognitiva em pacientes Afásicos.  

A) Atividades de completar sentenças. 
B) Seleção de palavras dentro de um contexto. 
C) Uso de sinônimos e antônimos. 
D) Exercícios de mímica. 
E) Atividades pedagógicas infantis. 

 
21 - Assinale a alternativa que não corresponda a uma das 
características de uma criança com Transtorno do Espectro 
Autista. 

A) Ausência de contato visual. 
B) Uso inapropriado de objetos e brinquedos. 
C) O uso da linguagem expressiva tende a decrescer 

significativamente com o tempo. 
D) Atrasos nas etapas do desenvolvimento.  
E) Resistência a mudanças. 

 
22 - Testagem auditiva realizada por meio de campo livre ou 
com fones, observa-se as respostas da criança através de reflexos 
cócleo-palpebrais - (RCP), resposta de busca de fonte sonora, 
respostas espontâneas (sorriso, choro, vocalização, cessações de 
atividades). Qualquer resposta é reforçada pela apresentação do 
estímulo visual, como: brinquedos, figuras, etc. 

A) Audiometria de Reforço Visual (VRA). 
B) Triagem neonatal. 
C) Audiometria de Tronco encefálico. 
D) Avaliação Instrumental. 
E) Avaliação do Processamento Auditivo. 

 
23 - Quando se pesquisa as Emissões Otoacústicas Evocadas e 
encontra-se presença de respostas condizentes com a 
normalidade pode-se afirmar com certeza que o paciente 
apresenta: 

A) Integridade das células ciliadas internas. 
B) Presença dos reflexos estapedianos. 
C) Integridade do nervo auditivo. 
D) Integridade das células ciliadas externas. 
E) Limiares audiométricos abaixo dos 20 dB. 

 
24 - Quanto ao componente Ototóxico presente numa série de 
medicamentos, assinale a alternativa incorreta.  

A) Ototoxicidade é definida como dano aos sistemas 
coclear e/ou vestibular resultante de exposição a 
substâncias químicas. 

B) Dentre as substâncias ototóxicas, as mais comuns são: 
antibióticos aminoglicosídeos, salicilatos, quinino, 
agentes antineoplásicos e diuréticos de alça. 

C) Quanto à toxicidade na cóclea, a progressão do 
acometimento segue a seguinte ordem: a camada mais 
interna de células ciliadas externas é a mais susceptível, 
seguida pela camada média e então pela mais externa. 

D) Na Toxicidade vestibular, no vestíbulo, as células 
ciliadas também são destruídas pelos aminoglicosídeos, 
tanto nas cristas ampulares quanto nas máculas do 
sáculo e utrículo. 

E) É importante notar que a consequência da ototoxicidade 
é sempre permanente, ou seja, causam danos extensos e 
irreversíveis ao sistema auditivo. 
 

 

25 - Qual a curva timpanométrica típica de paciente com 
Otosclerose? 

A) Tipo Ad. 
B) Tipo As. 
C) Tipo A. 
D) Tipo B. 
E) Tipo C 

 
26 - Na audiologia ocupacional, quando é obrigatório a 
testagem da via óssea? 

A) Sempre. 
B) Desnecessária em ocupacional. 
C) Quando apresenta potencial risco para Perda 

Auditiva Induzida por Ruído (PAIR). 
D) Se a via aérea estiver alterada. 
E) Em pacientes pouco colaborativos. 

 
27 - Quais as frequências obrigatórias testadas na 
audiometria ocupacional? 

A) 500, 1 k e 2 k. 
B) 1 k, 2 k, 3 k e 4 k. 
C) 500, 1 k, 2 k, 3 k, 4 k, 6k, 8 k. 
D) 250, 500, 1 k, 3 k e 4 k. 
E) 250, 500, 750, 1 k, 1.5 k, 2 k, 3 k, 4 k, 6k. 

 
28 - Habilidade de integrar estímulos incompletos 
apresentados, simultaneamente ou alternados, para orelhas 
opostas. Assinale a alternativa que corresponda 
corretamente com a descrição acima.  

A) Discriminação. 
B) Síntese binaural. 
C) Compreensão auditiva. 
D) Memória. 
E) Atenção auditiva. 

 
  



 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


