
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 EDUCADOR FÍSICO 



 

PARTE I – EDUCADOR FÍSICO 
 
01 – A sequência complexa de eventos que inicia a contração de 
uma fibra muscular é chamada de acoplamento excitação-
contração, pois tem início com a excitação do nervo motor e 
resulta na contração das fibras musculares. Sobre o papel do 
cálcio na contração da fibra muscular considere as seguintes 
afirmações:  
I – A contração muscular terá continuidade se houver ou não 
disponibilidade de cálcio no sarcoplasma da fibra muscular.  
II – No final da contração muscular, o cálcio é bombeado de 
volta para o interior do retículo sarcoplasmático, onde fica 
armazenado até que um novo potencial de ação chegue à 
membrana da fibra muscular.  
III – O cálcio se liga à troponina no filamento de actina, que 
traciona a tropomiosina para fora dos sítios ativos, permitindo 
que as cabeças de miosina se fixem ao filamento de actina.  
IV – A presença do cálcio no sarcoplasma da fibra muscular 
bloqueia a ligação das pontes cruzadas de miosina com as 
moléculas de actina, mantendo o estado de relaxamento 
muscular.  
Em relação as afirmações: 

A) II e III estão corretas.  
B) I e IV estão corretas.  
C) I e II estão corretas.  
D) III e IV estão corretas.  
E) II e IV estão corretas.  

 
02 – O músculo é um tecido excepcionalmente heterogêneo, 
composto principalmente de fibras musculares, tecido 
conjuntivo, estruturas nervosas e capilares que, em conjunto, são 
responsáveis por sua função principal: a contração ativa. Na 
estrutura do tecido muscular encontramos dois tipos diferentes 
de fibras musculares: as de contração lenta e as de contração 
rápida. Sobre as fibras de contração rápida, marque a alternativa 
correta.  

A) As fibras de contração rápida possuem grande número 
de mitocôndrias em relação as fibras de contração lenta.   

B) As fibras de contração rápida possuem alta atividade 
das enzimas oxidativas em relação as fibras de 
contração lenta.   

C) As fibras de contração rápida possuem ótima 
vascularização em relação as fibras de contração lenta.   

D) As fibras de contração rápida possuem rede de capilares 
mais desenvolvidas em relação as fibras de contração 
lenta.   

E) As fibras de contração rápida possuem alta capacidade 
glicolítica em relação as fibras de contração lenta.   

 
03 – O sistema nervoso simpático é algumas vezes chamado de 
sistema de “luta ou fuga”: ele prepara o corpo para enfrentar 
crises, continuando a funcionar durante elas. Em uma situação 
de excitação, o sistema nervoso simpático gera uma descarga 
maciça em todo o corpo, preparando-o para a ação. Os efeitos da 
estimulação simpática no atleta são vários, exceto:  

A) Dilatação dos vasos sanguíneos coronarianos.  
B) Aceleração da taxa metabólica.  
C) Diminuição da frequência e da força de contração do 

coração.  
D) Liberação da glicose hepática na corrente sanguínea.  
E) Aumento da atividade mental.  

 

04 – A ação do bíceps braquial, quando um indivíduo estende o 
cotovelo para abaixar um objeto pesado, é um exemplo de:  

A) Contração excêntrica.  
B) Contração concêntrica.  
C) Contração estática.  
D) Contração isocinética.  
E) Contração isométrica.  

 
05 - O fuso muscular e os órgãos tendinosos de Golgi são 
receptores sensitivos importantes que ajudam a controlar as 
funções musculares. Sobre essas estruturas considere as 
seguintes afirmativas: 
I -  Os fusos musculares monitoram o comprimento do músculo.  
II – Os órgãos tendinosos de Golgi detectam a tensão aplicada 
por um músculo em seu tendão.  
III – Os fusos musculares iniciam um reflexo que inibe a 
contração se as fibras tendíneas estiverem alongadas em virtude 
de alta tensão muscular.  
IV – Os órgãos tendinosos de Golgi percebem o comprimento e 
a velocidade de mudança de comprimento dos músculos. 
Das afirmativas: 

A) I e III estão corretas.  
B) II e III estão corretas.  
C) I e IV estão corretas.  
D) I e II estão corretas.  
E) III e IV estão corretas.  

 
06 -  A concentração plasmática de glicose durante o exercício 
depende do equilíbrio entre o consumo de glicose na 
musculatura ativa e sua liberação pelo fígado. Quatro hormônios 
trabalham para aumentar a quantidade de glicose circulante no 
plasma, exceto:  

A) Glucagon.  
B) Insulina.  
C) Adrenalina.  
D) Noradrenalina.  
E) Cortisol. 

 
07 – Sabe-se que quando as reservas de carboidratos estão 
baixas, o corpo se volta mais para a oxidação das gorduras para 
obter energia. A lipólise fica facilitado pela:  

A) Diminuição da concentração de insulina.  
B) Diminuição da concentração de adrenalina.  
C) Diminuição da concentração de noradrenalina.  
D) Diminuição da concentração de cortisol.  
E) Diminuição da concentração do hormônio do 

crescimento.  
 
08 - A fadiga é um aspecto importante das condições funcionais 
do indivíduo, despertada temporariamente pela duração ou 
intensidade do trabalho e capaz de levar à diminuição na eficácia 
do trabalho. De maneira geral, é correto afirmar que a fadiga se 
manifesta:  

A) No aumento da resistência dos músculos.  
B) Na redução do gasto energético para a realização de um 

mesmo trabalho.  
C) Na diminuição do tempo de reações. 
D) Na redução da força muscular. 
E) Na facilidade do processo de concentração.  

 
 
 
 



 

09 – Nenhum exercício é 100% aeróbio ou 100% anaeróbio. 
Não existe um método universalmente aceito para se 
determinar a capacidade anaeróbia de uma pessoa. Vários 
métodos foram descritos, mas sua validade foi posta em 
questão e, na melhor das hipóteses, esses métodos oferecem 
apenas uma estimativa bruta da capacidade anaeróbia do 
indivíduo. Esse fato não acontece com a capacidade aeróbia 
máxima, a qual é medida pelo:  

A) Limiar de lactato.  
B) EPOC. 
C) Teste de Wingate.  
D) Teste de potência critica.  
E) VO2max.  

 
10 – A frequência cardíaca, o volume sistólico e o débito 
cardíaco variam sob várias condições de repouso e 
exercício. Sobre isso considere as afirmações a seguir:  
I – Quando o corpo passa de uma posição reclinada para 
uma posição sentada e, em seguida, para uma posição em 
pé, sua frequência cardíaca diminui.  
II - Quando o corpo passa de uma posição reclinada para 
uma posição sentada e, em seguida, para uma posição em 
pé, ocorre aumento do volume sistólico.  
III – Durante os estágios iniciais de exercícios em 
indivíduos não treinados, o aumento do débito cardíaco é 
causado pela elevação da frequência cardíaca e também do 
volume sistólico.  
IV – Em determinado nível de exercício o volume sistólico 
forma um platô ou continua a aumentar, mas em uma taxa 
muito lenta. Assim, os novos aumentos no débito cardíaco 
são decorrentes, em grande parte, dos aumentos na 
frequência cardíaca.  
Em relação as afirmações: 

A) I e II estão corretas.  
B) I e III estão corretas.  
C) III e IV estão corretas.  
D) II e IV estão corretas.  
E) II e III estão corretas.  

 
11 – A potência anaeróbia é definida como o índice de 
liberação de energia pelos processos metabólicos celulares 
que funcionam sem o envolvimento de oxigênio. Além 
disso, é correto afirmar que:  

A) A potência anaeróbia máxima refere-se a 
capacidade máxima de ressíntese aeróbia de ATP.  

B) A potência anaeróbia máxima fica limitada 
basicamente pelo sistema cardiovascular.  

C) O melhor teste laboratorial para potência anaeróbia 
é um teste com exercício incremental até a exaustão, 
durante o qual se faz a mensuração do consumo 
máximo de oxigênio.  

D) A potência anaeróbia máxima é definida como a 
capacidade máxima do sistema ATP-PCr e sistema 
glicolítico anaeróbio para produção de ATP. 

E) A potência anaeróbia é considerada equivalente ao 
termo consumo máximo de oxigênio.   

 
 
 
 
 
 
 

12 – Nem todos os atletas possuem a mesma habilidade de 
responder a uma série de exercícios agudos ou a mesma 
capacidade inata de responder ao treinamento físico. A 
hereditariedade desempenha um papel importante na 
determinação da resposta do corpo a uma série de exercício 
isolada, bem como as mudanças crônicas diante de um 
programa de treinamento. Esse é o princípio da:  

A) Especificidade. 
B) Individualidade.  
C) Reversibilidade.  
D) Sobrecarga progressiva.  
E) Variação.  

 
13 – Muitas atividades esportivas dependem da capacidade 
dos músculos de gerar força repentinamente ou manter 
forças submáximas, ou ambos. Sobre as diferentes 
manifestações da força muscular é correto afirmar que:  

A) Uma pessoa com capacidade de fazer o exercício 
supino com 100 kg tem o dobro da força de outra 
pessoa que pode levantar apenas 50 kg no mesmo 
exercício. Nesse exemplo, a força é definida como 
o peso máximo que o indivíduo pode levantar de 
uma só vez, e isso é denominado de resistência 
muscular.  

B) Dois indivíduos podem executar um supino plano 
com 200 kg cada um, movimentando o peso na 
mesma distância, desde o ponto em que a barra faz 
contato com o tórax até a posição de extensão 
completa. Porém, o indivíduo que pode fazer o 
movimento em metade do tempo tem o dobro da 
potência muscular do indivíduo mais lento.  

C) A capacidade de executar abdominais ou flexões de 
braço, ou fazer força durante um período mais 
extenso de tempo, como tentar imobilizar o 
adversário em uma luta é chamada de repetição 
máxima ou 1RM.  

D) Uma pessoa com capacidade de fazer o exercício 
supino com 100 kg tem o dobro da força de outra 
pessoa que pode levantar apenas 50 kg no mesmo 
exercício. Nesse exemplo, a força é definida como 
o peso máximo que o indivíduo pode levantar de 
uma só vez, e isso é denominado de potência 
muscular.  

E) A capacidade de executar abdominais ou flexões de 
braço, ou fazer força durante um período mais 
extenso de tempo, como tentar imobilizar o 
adversário em uma luta é chamada de potência 
muscular.  

 
14 – A cafeína, uma das substâncias mais amplamente 
consumidas em todo o mundo, é encontrada no café, no chá, 
no chocolate, nos refrigerantes e nas chamadas bebidas 
energéticas. Estimulante do sistema nervoso central, seus 
efeitos são semelhantes aos das anfetaminas, embora em 
menor intensidade. Sendo assim, marque a alternativa que 
não corresponde a um benefício ergogênico da cafeína.  

A) Aumento do cansaço e antecipação do surgimento 
da fadiga. 

B) Diminuição do tempo de reação.  
C) Maior mobilização dos ácidos graxos livres.  
D) Maior uso dos triglicerídios musculares.  
E) Aumento da concentração. 



 

15 – O treinamento de força pode utilizar contrações 
estáticas, dinâmicas ou ambas. Contrações dinâmicas 
podem consistir em contrações concêntricas e excêntricas 
com o uso de pesos livres, resistência variável, ações 
isocinéticas e pliometria. Sobre os tipos de treinamento de 
força, NÃO é correto afirmar que:  

A) No treinamento de força com pesos livres, como 
halteres e barras, a carga ou peso levantado 
permanece constante durante toda a faixa dinâmica 
de movimento.  

B) O treinamento de força com um aparelho de 
resistência variável, a resistência é reduzida nos 
pontos mais fracos da amplitude de movimento e 
aumentada nos pontos mais fortes.  

C) A pliometria, ou exercício em ciclos de 
alongamento-encurtamento, utiliza o reflexo do 
estiramento para facilitar o recrutamento de 
unidades motoras. Esse tipo de treinamento de força 
popularizou-se principalmente para melhorar a 
capacidade de saltar.  

D) O treinamento excêntrico, que enfatiza a fase 
excêntrica, ao serem efetuadas contrações 
excêntricas, a capacidade muscular de resistir à 
força é consideravelmente inferior ao que ocorre 
com as contrações concêntricas.  

E) O treinamento de eletroestimulação revelou-se 
efetiva em uma situação clínica, para redução da 
perda de força e massa muscular durante períodos 
de imobilização e também para restaurar a força e a 
massa muscular durante a reabilitação.  

 
16 – Sabe-se que os mecanismos associados aos ganhos de 
força são bastante complexos. Sobre isso, considere as 
seguintes afirmações:  
I – As adaptações neurais sempre acompanham os ganhos 
de força resultantes do treinamento de força, mas pode ou 
não ocorrer hipertrofia.  
II – Hipertrofia muscular temporária ocorre com a repetição 
do treinamento de força, refletindo mudanças estruturais 
reais no músculo. 
III – Embora quase toda hipertrofia muscular 
provavelmente resulte do aumento do diâmetro das fibras 
musculares individuais (hipertrofia da fibra), também pode 
haver envolvimento do aumento no número de fibras 
musculares (hiperplasia).  
IV – A hipertrofia musculares crônica é a sensação de 
“inchaço” que as pessoas têm imediatamente após uma 
sessão de treinamento, que resulta do edema.  
Em relação as afirmações: 

A) II e IV estão corretas.  
B) I e II estão corretas.  
C) III e IV estão corretas.  
D) I e IV estão corretas.  
E) I e III estão corretas.  

 
17 – O doping sanguíneo, a eritropoietina, a suplementação 
com o oxigênio, a sobrecarga de bicarbonato e a sobrecarga 
de fosfato são exemplos de recursos ergogênicos do tipo: 

A) Agentes nutricionais.  
B) Agentes hormonais.  
C) Agentes fisiológicos.  
D) Agentes farmacológicos.  
E) Agentes nutricionais e hormonais. 

18 – Existem várias técnicas de campo para a avaliação da 
composição corporal. Tais técnicas são mais acessíveis que 
as técnicas laboratoriais, porque o equipamento é mais 
barato e seu uso é menos problemático. Assim, as técnicas 
de campo podem ser utilizadas com maior facilidade pelo 
técnico, pelo treinador e até mesmo pelo atleta fora do 
laboratório. Marque a alternativa que contém apenas 
técnicas de campo para a avaliação da composição corporal.  

A) Bioimpedância e DXA.  
B) Pesagem hidrostática e DXA.  
C) Espessura da gordura em pregas cutâneas e 

Pesagem hidrostática.  
D) Bioimpedância e Espessura da gordura em pregas 

cutâneas.  
E) Espessura da gordura em pregas cutâneas e 

Bioimpedância.  
 
19 – Há fatores de riscos, positivos e negativos, associados 
à doença arterial coronariana. Marque a alternativa que 
corresponde a um fator de risco negativo.  

A) HDL-C sérico elevado.  
B) Hipertensão.  
C) Obesidade.  
D) Estilo de vida sedentário.  
E) Tabagismo.  

 
20 – Um dos fatores básicos, envolvido na prescrição do 
exercício, pode ser quantificado a partir da monitoração da 
frequência cardíaca de treinamento (FCT), do equivalente 
metabólico (MET) e da escala de percepção de esforço 
(EPE). Sendo assim, é correto afirmar que essas variáveis 
quantificam: 

A) A intensidade do exercício.  
B) O tipo do exercício.  
C) A frequência do exercício.  
D) A duração do exercício.  
E) O modo do exercício.  

 
21 – Segundo especialistas em aptidão física, a manutenção 
da força muscular deve ser a prioridade número um do 
trabalho com idosos. Sobre os efeitos desse parâmetro físico 
em idosos, NÃO é correto afirmar que:  

A) A força muscular ajuda a melhorar a utilização da 
glicose.  

B) A força muscular ajuda a prevenir a obesidade.  
C) A força muscular ajuda a melhorar a mobilidade 

funcional.  
D) A força muscular ajuda a diminuir o risco de 

quedas. 
E) A força muscular ajuda a aumentar a perda óssea.  

 
22 – A flexibilidade de ambos os segmentos do corpo, 
constitui um aspecto importante da aptidão funcional dos 
idoso. Sobre isso, considere as afirmativas a seguir: 
I – A importância da flexibilidade em relação ao nível de 
aptidão física diminui com a idade.  
II – A flexibilidade sofre ganhos com o aumento da idade.  
III – Manter a flexibilidade dos membros inferiores tem 
papel importante na prevenção de lombalgias, lesões 
musculoesqueléticas e alterações da marcha.  
IV – A redução da amplitude de movimento da cintura 
escapular pode resultar em dor e instabilidade postural.  
 



 

Das afirmativas: 
A) I e II estão corretas.  
B) I e III estão corretas.  
C) II e IV estão corretas.  
D) III e IV estão corretas.  
E) II e III estão corretas.   

 
23 – Sobre o índice de massa corporal e a composição 
corporal, NÃO é correto afirmar que: 

A) Muitas pessoas com excesso de gordura corporal 
em relação à massa muscular não conseguirão 
preservar sua capacidade funcional tão bem como 
as pessoas que têm proporções normais de gordura 
e músculo.  

B) O índice de massa corporal pode ser determinado 
dividindo-se o quadrado do peso em quilogramas 
pela a estatura em metro: IMC = peso (kg2)/altura 
(m).  

C) Ainda que o índice de massa corporal (IMC) não 
reflita diretamente a composição corporal, ele está 
mais relacionado com o peso do que com a estatura.  

D) As pessoas que estão acima do peso, tipicamente 
devido ao excesso de gordura corporal, são mais 
propensas à incapacidade física do que pessoas com 
índices normais de massa corporal.  

E) As pessoas com IMC muito baixo também correm 
o risco de apresentar problemas de saúde e de 
mobilidade, provavelmente devido a uma perda 
associada de massa muscular e massa óssea.  

 
24 – A redução na massa muscular associada à idade é 
chamada de:  

A) Sarcopenia.  
B) Osteopenia.   
C) Osteoporose.  
D) Hipertrofia.  
E) Atrofia.  

 
25 – O PAR-Q é um questionário de avaliação pré-
participação em programas de atividade física, que contém 
sete questões e que o avaliado irá responder SIM ou NÃO 
para cada uma delas. Sobre o PAR-Q, considere as seguintes 
afirmativas: 
I – O PAR-Q tem como objetivo dizer se o avaliado deve 
consultar o médico antes deles começarem a se tornar 
fisicamente ativo.  
II – Ao aplicar o PAR-Q, se todas as respostas do avaliado 
forem negativas, ele está pronto para iniciar o programa de 
atividade física regular.  
III – Se houver uma resposta positiva, o avaliado pode 
começar o programa de atividade física regular sem precisar 
solicitar um “check up” ao médico.  
IV – O PAR-Q é um questionário para pessoas de 20 a 50 
anos de idade.  
Em relação as afirmativas: 

A) III e IV estão corretas.  
B) I e III estão corretas.  
C) I e II estão corretas.  
D) II e IV estão corretas.  
E) I e IV estão corretas.   

 
 
 

26 – Uma senhora de 68 anos apresenta o valor da pressão 
arterial de repouso igual a 164/100 mmHG, glicose de jejum 
igual a 184 mg/dl, peso igual 105 kg e estatura de 1,60 m. 
Considerando esses valores, é correto afirmar que:  

A) É um caso clínico de hipertensão.  
B) É um caso clínico de valores normais de glicemia.  
C) É um caso clínico de IMC adequado. 
D) É um caso clínico sem diagnóstico de doenças 

crônico degenerativa.  
E) É um caso clínico de pressão arterial normal.  

 
27 – A medida, que é um indicador aceitável de gordura 
intra-abdominal e associada com a gordura visceral é a:  

A) Circunferência da cintura.  
B) Circunferência do quadril.  
C) Circunferência abdominal. 
D) Relação cintura/quadril.  
E) Relação cintura/abdômen.  

 
28 – O teste de aptidão física para idoso (TAFI) foi criado 
especificamente para avaliar o desempenho no contexto 
fisiológico, permitindo sua avaliação e monitoração 
segundos parâmetros importantes. Vários testes compõe o 
TAFI, exceto:  

A) Teste de levantar da cadeira.  
B) Teste de flexão de cotovelo.  
C) Teste de caminhada de seis minutos.  
D) Teste de sentar e alcançar os pés.  
E) Teste de ergoespirometria.  

 
  



 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


