
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 NUTRICIONISTA 



 

PARTE I - NUTRICIONISTA 
 
01 - Quanto ao metabolismo das proteínas, sabe-se que os 
aminoácidos são transportados diretamente ao fígado por 
meio do sistema porta. Cerca de 20% dos aminoácidos 
captados pelo fígado são liberados para a circulação 
sistêmica, enquanto aproximadamente 50% são 
transformados em uréia, e 6% em proteínas plasmáticas. O 
fígado é o órgão regulador do catabolismo de aminoácidos 
essenciais, com exceção dos: 

A) Aminoácidos aromáticos 
B) Aminoácidos alifáticos 
C) Aminoácidos dispensáveis 
D) Aminoácidos anfóteros 
E) Aminoácidos de cadeia ramificada 

 
02 - A proteína administrada, associada à proteína oriunda 
do intestino na forma de enzimas digestivas, mucinas é 
digerida e absorvida quase totalmente.Esse processo é 
muito eficiente e garante o fornecimento contínuo de 
aminoácidos para o pool de aminoácidos corporais. Quanto 
a digestão das proteínas, marque a proposição incorreta: 

A) As endopeptidases atuam sobrem as extremidades 
da cadeia peptídica e liberam um aminoácido em 
cada reação. 

B) O objetivo da digestão de proteínas é liberar 
aminoácidos, dipetídeos e tripeptídeos por meio da 
proteína consumida na alimentação. 

C) Com exceção de um período relativamente curto 
após o nascimento, os enterócitos não conseguem 
absorver proteínas intactas. 

D) As enzimas responsáveis pela digestão das 
proteínas da alimentação são denominadas 
peptidases. 

E) As peptidases são classificadas em 2 categorias: 
endopeptidases e exopeptidases. 

 
03 - Uma das características importantes da digestão pela 
pepsina reside em sua capacidade de digerir o colágeno, um 
albuminóide que é pouco afetado por outras enzima 
digestivas. Quanto a atividade da pepsina, marque a 
proposição incorreta: 

A) A atividade da pepsina é concluída quando o 
conteúdo gástrico se mistura com o suco 
pancreático alcalino no intestino delgado. 

B) O colágeno é um constituinte importante do tecido 
conjuntivo intercelular das carnes. Para que as 
enzimas digestivas do trato digestório penetrem nas 
carnes e possam digerir as proteínas celulares, é 
necessário que as fibras de colágeno sejam 
inicialmente digeridas. 

C) A ação da pepsina é responsável por cerca de 10 a 
20% da digestão total de proteínas. 

D) Indivíduos com deficiência de atividade péptica no 
estomago, as carnes ingeridas não sofrem tanto a 
ação das enzimas digestivas, e consequentemente 
podem ser mal digeridas. 

E) A ativação do pepsinogênio pode ocorrer por meio 
do processo denominado autocatálise, que ocorre 
quando o pepsinogênio atua sobre a pepsina, 
ativando-o. 

 

04 - A digestão de lipídios e carboidratos é iniciada pela 
lipase lingual e amilase salivar, diferente da digestão das 
proteínas que é iniciada: 

A) Duodeno 
B) Estômago 
C) Somente pela amilase salivar 
D) Somente pela lipase lingual 
E) Intestino grosso 

 
05 - Quanto as enzimas digestivas que atuam na digestão 
das proteínas, marque a proposição incorreta: 

A) A enteropeptidase ativa o tripsinogênio por meio da 
liberação de um hexapeptídeo. 

B) A tripsina, além de atuar sobre as proteínas 
alimentares, também ativa outras pré-proteases 
liberadas pelo pâncreas exócrino. 

C) Tripsina e quimiotripsina clivam as moléculas de 
proteínas em pequenos peptídeos, em seguida as 
carboxipeptidase cliva os aminoácidos das 
extremidades carboxila dos polipeptídeos. 

D) O tripsinogênio que não apresenta atividade 
proteolítica, é ativado pela enteropeptidase, uma 
enzima localizada na membrana apical de 
enetrócitos da região duodenal. 

E) O quimo no intestino estimula a liberação de 
secretina e colecisticinina, que inibe a secreção de 
bicarbonato e ativa a de enzimas pelo pâncreas. 

 
06 - O principal tipo de carboidrato encontrado nos 
alimentos é: 

A) Dissacarídeos (aproximadamente 60% dos 
carboidratos totais), seguido por amido, sacarose 
(30%) e lactose (10%). 

B) Amido (aproximadamente 60% dos carboidratos 
totais), seguido por dissacarídeos, sacarose (30%) e 
lactose (10%). 

C) Amido (aproximadamente 60% dos carboidratos 
totais), seguido por lactose (30%) e dissacarídeos 
(10%). 

D) Lactose (aproximadamente 60% dos carboidratos 
totais), seguido por amido, sacarose (30%) e 
dissacarídeos (10%). 

E) Sacarose (aproximadamente 60% dos carboidratos 
totais), seguido por amido, sacarose (30%) e 
dissacarídeos (10%). 

 
07 - Os dissacarídeos são digeridos em suas unidades de 
monossacarídeos, ao alcançarem a parede do intestino 
delgado, pelas enzimas especializadas do (a): 

A) Borda em escova (microvilosidades) dos 
enterócitos 

B) Pancreas 
C) Tripsina 
D) Colescistocinina 
E) Dextrinas 

 
08 - Há duas famílias de transportadores de 
monossacarídeos do lúmen intestinal até a circulação. Uma 
das famílias é dos transportadores ativos de glicose 
(cotransporte de sódio e glicose) e a outra é a dos 
transportadores passivos de glicose – GLUT. Quanto aos 
transportadores GLUT, marque a proposição incorreta: 



 

A) GLUT 2 – transportador hepático de glicose – é 
preferencialmente expresso no fígado 

B) GLUT 3 – transportador cerebral de glicose – 
ocorre no cérebro, nos rins e na placenta, sendo que 
no cérebro é expresso principalmente nos 
neurônios. 

C) GLUT 5 – transportador de frutose – é expresso 
principalmente no duodeno. 

D) GLUT 4 – transportador de glicose sensível a 
insulina é o principal transportador de glicose dos 
tecidos sensíveis à insulina. 

E) GLUT 1 – foi o primeiro transportador de glicose a 
ser clonado. Sua distribuição é ampla, incluindo 
coração, rins, células adiposas, fibroblastos, 
placenta, retina e cérebro. 

 
09 - A gliconeogênese, formação de glicogênio a partir da 
molécula de glicose, é catalisada pela enzima 
_________________, e pela _______________________, 
responsável pela formação de ramificações. Marque a 
proposição que completa de forma correta. 

A) Glicogênio sintetase, amilo-1,4-1,6-transglicosidase. 
B) Glicogênio liase, amilo-1,4-1,6-transglicosidase. 
C) Glicogênio fosforilase, amilo-1,4-1,6-transglicosidase. 
D) Glicogênio glicerato, amilo-1,4-1,6-transglicosidase. 
E) Glicogênio sintetase, amilo-1,4-1,6-fosforilase. 

 
10 - A glicose é um dos substratos mais especificamente 
regulados no organismo. O fígado é o principal órgão 
regulador da glicemia, pois é o primeiro a receber a glicose 
absorvida da alimentação, proveniente do intestino delgado. 
Quanto aos hormônios reguladores da glicose sanguínea, 
marque a proposição incorreta: 

A) Cortisol aumenta a gliconeogênese pelo fígado. 
B) Epinefrina aumenta a quebra de glicogênio, com 

liberação de glicose pelo fígado. 
C) Glucagon aumenta a quebra de glicogênio com 

liberação de glicose pelo fígado. 
D) Hormônio do crescimento aumenta a glicemia 

sanguínea e a captação de glicose pelos músculos. 
E) Insulina aumenta a síntese de glicogênio e a 

captação de glicose pelos músculos e pelo tecido 
adiposo. 

 
11 - Quanto a digestão e absorção dos triacilgliceróis, 
marque a proposição incorreta: 

A) A digestão dos lipídios se inicia na cavidade oral, 
com a salivação e mastigação. 

B) A entrada de gordura no intestino estimula a 
enterogastrona, a qual atua ativando a secreção e a 
motilidade gástrica, tornando mais rápida a 
liberação de lipídios. 

C) Pequenas quantidades de gorduras são hidrolisadas 
pela ação da lipase lingual. 

D) Dentro dos enterócitos, os ácidos graxos livres 
migram para o retículo endoplasmático liso e são 
reesterificados ao glicerol. 

E) A lipase pancreática é uma das principais enzimas 
da digestão de triacilgliceróis. 

 
 
 
 

12 - Os triacilgliceróis de cadeia média (TCM), constituídos 
de ácidos graxos de cadeia média são solúveis em água e a 
maioria deles é transportada diretamente para o fígado pelo 
fluxo sanguíneo portal. Após serem administrados, os 
TCMs podem ser encontrados no sangue após quanto tempo 
da sua ingestão: 

A) 2 horas 
B) 20 minutos 
C) 3 horas 
D) 4 horas 
E) 1 hora e meia 

 
13 - O processo de digestão e absorção de lipídios pode ser 
dividido em 4 fases, com exceção: 

A) Emulsificação e a hidrólise do lipídio alimentar no 
lúmen intestinal 

B) Secreção de lipoproteínas na circulação 
C) Absorção dos produtos hidrolisados pelos 

enterócitos 
D) Eliminação de fragmentos não digeridos pela P-

glicoproteína do intestino grosso. 
E) Ressíntese e o empacotamento da gordura nas 

lipoproteínas nos enterócitos 
 
14 - Os ácidos graxos são metabolizados na membrana 
mitocondrial externa, mas são oxidados: 

A) Lisossomos 
B) Peroxissomos 
C) Duodeno 
D) Retículo endoplasmático 
E) Matriz mitocondrial 

 
15 - A lipólise é o processo pelo qual os triacilgliceróis são 
dissociados em ácidos graxos e glicerol, resultando na 
disponibilização desses ácidos graxos para diversos tecidos 
do organismo. Quanto a lipólise, marque a proposição 
incorreta: 

A) Os estoques de lipídios do tecido branco 
representam a maior reserva energética em 
mamíferos. 

B) A hidrolise sequencial dos triacilgliceróis por 
enzimas específicas resulta na liberação de ácidos 
graxos, formando produtos intermediários como os 
diacilgliceróis. 

C) Quando a demanda energética é aumentada, os 
estoques de triacilgliceróis são mobilizados pela 
clivagem hidrolítica e ácidos graxos não 
esterificados são liberados na circulação. 

D) Durante a ingestão de alimentos, o excesso de 
ácidos graxos livres é liberado no fígado na forma 
de triacilgliceróis livres. 

E) Nem todos os ácidos graxos mobilizados do tecido 
adiposo são liberados na circulação, podendo ser 
reesterificados em triacilgliceróis e permanecer nos 
adipócitos. 

 
16 - Os ácidos graxos podem ser obtidos pela alimentação 
ou produzidos pelo organismo pelo processo de: 

A) Neo-lipogênese 
B) Lipólise 
C) Lipogênese 
D) Neo-glicogênese 
E) Beta-oxidação 



 

17 - A biossíntese de ácidos graxos ocorre na maioria das células, 
mas principalmente: 

A) Fígado e tecido adiposo 
B) Fígado e rins 
C) Fígado e músculo 
D) Tecido adiposo e rins 
E) Tecido adiposo e músculo 

 
18 - A betaoxidação constitui o processo pelo qual a maior parte 
dos ácidos graxos é oxidada. Nos seres humanos, essa via ocorre 
quase que exclusivamente: 

A) Mitocôondrias e retículo endoplasmático 
B) Mitocôndrias e complexo de golgi 
C) Mitocôndrias e peroxissomos 
D) Retículo endoplasmático e lisossomos 
E) Complexo de golgi e lisossomos 

 
19 - A betaoxidação de ácidos graxos ocorre em quatro etapas, 
com exceção: 

A) Desidrogenação 
B) Fosforilação 
C) Hidratação 
D) Desidrogenação 
E) Clivagem 

 
20 - Quanto aos componentes, propriedades físico químicas, 
respostas no organismo e efeito pré-biótico, marque a proposição 
incorreta quanto as fibras alimentares. 

A) A hemicelulose é um fibra de característica estrutural, 
que tem a capacidade de retenção de água e cátions, 
podendo ser encontrada em frutas, hortaliças, 
leguminosas e castanhas. 

B) Os betaglicanos são polissacarídeos estruturais de 
cadeia de ácido galacturônico e unidades de ramnose. 
Dos produtos elaborados com aveia no Brasil, os floco 
sde aveia apresenta maior concentração de 
betaglicanos. 

C) Frutanos são carboidratos de reserva, naturalmente 
presentes em inúmeros vegetais, como cereais, raízes 
tuberosas (yácon). 

D) Polidextrose é um polímero de carboidratos não 
disponíveis, com grau médio de polimerização, 
sintetizado a partir da glicose e do sorbitol. 

E) Lignina é a única fibra estrutural que não é um 
polissacarídeos. Pode reter sais biliares e outros 
materias orgânicos. 

 
21 - A manutenção dos estoques corporais de cálcio ocorre por 
meio da ingestão alimentar e da absorção. Em um indivíduo 
saudável, aproximadamente, quanto de cálcio é absorvido: 

A) 50% do cálcio ingerido é absorvido 
B) 60% do cálcio ingerido é absorvido 
C) 70% do cálcio ingerido é absorvido 
D) 30% do cálcio ingerido é absorvido 
E) 5% do cálcio ingerido é absorvido 

 
22 - A capacidade total de ligação do ferro (CTFL) é uma medida 
indireta do(a): 

A) Ferritina 
B) Ceruloplasmina 
C) Ferro sérico 
D) Zinco-protoporfirina eritrocitária  
E) Transferrina circulante 

23 - O fósforo ingerido, proveniente dos alimentos, 
apresenta-se nas formas orgânicas e inorgânicas. A maioria 
dos alimentos apresenta boa disponibilidade de fósforo, 
exceto: 

A) Leite e derivados, por conterem lactoalbumina, uma 
forma de estocagem não biodisponível para os 
mamíferos, pois estes não possuem enzimas 
capazes de hidrolisar estes compostos.  

B) Feijões, nozes e cereais, por conterem ácido fítico, 
uma forma de estocagem de fosfato não 
biodisponível para os mamíferos, pois estes não 
possuem enzimas capazes de hidrolisar estes 
compostos.  

C) Frutas, por conterem ácido fítico, uma forma de 
estocagem de fosfato não biodisponível para os 
mamíferos, pois estes não possuem enzimas 
capazes de hidrolisar estes compostos.  

D) Feijões, nozes e cereais, por conterem ácido málico, 
uma forma de estocagem de fosfato não 
biodisponível para os mamíferos, pois estes não 
possuem enzimas capazes de hidrolisar estes 
compostos.  

E) Feijões, nozes e cereais, por conterem ácido 
sulfúrico, uma forma de estocagem de fosfato não 
biodisponível para os mamíferos, pois estes não 
possuem enzimas capazes de hidrolisar estes 
compostos.  

 
24 - Estima-se que um homem adulto saudável possua de 
300 a 400 mg de magnésio por kg de peso corporal, 
distribuídos em diferentes compartimentos. No adulto 
saudável o maior pool de magnésio encontra-se: 

A) No tecido cardíaco 
B) Nos tecidos mineralizados 
C) No tecido adiposo 
D) No tecido hepático 
E) No tecido muscular 

 
25 - Uma nova proteína vem sendo muito estudada para o 
aproveitamento do ferro no organismo. Trata-se de um 
peptídeo fonte de cisteína, sintetizado no fígado, 
denominado: 

A) Hepcidina 
B) Leptina 
C) Alfa-1-antitripsina 
D) Fercarbamoil 
E) Ferroportina 

 
26 - A ferritina é uma proteína globular, cuja função 
primordiall é de acumular o ferro intracelular, protegendo a 
célula dos efeitos tóxicos do metal livre, constituindo uma 
reserva de ferro rapidamente mobilizável. Suas 
concentrações reduzidas são um forte indicador de depleção 
de ferro e valores elevados podem ser observados na 
presença de infecções, neoplasias, doenças hepáticas, 
leucemias. A concentração de ferritina sérica em homens 
saudáveis varia de: 

A) 100 a 300 μg/L 
B) 200 a 800 μg/L 
C) 15 a 300 μg/L 
D) 100 a 700 μg/L 
E) 400 a 1000 μg/L 

 



 

27 - O zinco é um dos principais minerais para o 
metabolismo humano, sendo encontrado em todos os 
tecidos corpóreos. O organismo humano possui cerca de: 

A) 2 a 3 gramas de zinco, distribuídos em todos os 
tecidos, fluidos e secreções, sendo que 80% estão 
em ossos, músculos, fígado e pele. 

B) 30 a 40 gramas de zinco, distribuídos em todos os 
tecidos, fluidos e secreções, sendo que 80% estão 
em ossos, músculos, fígado e pele. 

C) 50 a 80 gramas de zinco, distribuídos em todos os 
tecidos, fluidos e secreções, sendo que 80% estão 
em ossos, músculos, fígado e pele. 

D) 20 a 30 gramas de zinco, distribuídos em todos os 
tecidos, fluidos e secreções, sendo que 80% estão 
em ossos, músculos, fígado e pele. 

E) 100 a 300 gramas de zinco, distribuídos em todos 
os tecidos, fluidos e secreções, sendo que 80% estão 
em ossos, músculos, fígado e pele. 

 
28 - A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um 
problema de saúde pública, pois estima-se que milhões de 
brasileiros apresentem alguma disfunção renal. Para efeitos 
clínicos, a DRC é dividida em 5 estágios a depender da taxa 
de filtração glomerular (TFG). Marque a proposição que 
aborda o estadiamento incorreto da DRC pela TFG. 

A) Lesão renal com TFG normal ou aumentada - ≥ 90 
mL/min/1,73 m2 

B) Lesão renal com diminuição leve da TFG – 89 a 60 
mL/min/1,73 m2 

C) Sem lesão renal - grupos de risco para DRC - ≥ 180 
mL/min/1,73 m2 

D) Lesão renal com diminuição moderada da TFG – 59 
a 30 mL/min/1,73 m2 

E) Insuficiência renal terminal ou fase dialítica - < 15 
mL/min/1,73 m2 

 
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. 

 
 


