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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO. 
 

ATENÇÃO! 
 

1) Este caderno contém duas provas escritas: a de Conhecimentos Especializados 
(questões de 01 a 30), e a de Língua Portuguesa (questões de 31 a 60). 

  Confira se as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis. 
  Havendo algum problema, solicite ao aplicador de provas a troca deste caderno. 

2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta: 
• Use apenas caneta de tinta azul ou preta.  
• Confira a VERSÃO das provas deste caderno  A, B ou C  e preencha o campo 

VERSÃO. 
• Preencha  os campos ESP relativos ao código de especialidade. 
• Assine-o antes de iniciar a resolução das provas. 

3) As provas terão duração de QUATRO HORAS, acrescidas de mais QUINZE MI-
NUTOS para o preenchimento do Cartão-Resposta. 

4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local das provas após decor-
ridas, no mínimo, DUAS HORAS, ou seja, , metade do tempo previsto para a re-
solução delas. 

 

 



 



 3 
 

� CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS  
 
 
Questão 01 

É CORRETO afirmar que, na fratura de Le Fort II, 
 
A) a maxila e o complexo nasal aderidos se separam do complexo formado pela órbita e 

pela estrutura zigomática. 

B) a maxila se constitui em único bloco fraturado. 

C) a maxila se separa na sutura palatina mediana. 

D) o complexo naso-órbito-etmoidal, os zigomas e as maxilas se separam da base do crâ-
nio. 

 
 
Questão 02 

É CORRETO afirmar que a região do terço médio da face em que, mais comumente, ocor-
rem fraturas é a 
 
A) da maxila. 

B) do assoalho de órbita. 

C) do complexo zigomático. 

D) do nariz. 
 
 
Questão 03 

Na abordagem das fraturas faciais, tenta-se reconstruir a face do paciente com base no con-
ceito de que certas estruturas ósseas do esqueleto facial fornecem suporte primário.  
 
É INCORRETO afirmar que as regiões bilaterais que fornecem apoio verticalmente são os 
suportes 
 
A) nasomaxilar e pterigomaxilar. 

B) nasomaxilar e zigomático. 

C) zigomático e pterigomaxilar. 

D) zigomático e pterigomandibular 
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Questão 04 

Durante o exame de um paciente politraumatizado, é importante investigar lesões, associa-
das às de face, que possam ter prioridade de atendimento.  
 
É CORRETO afirmar que, nesse caso, o sinal de Batlle sugere 
 
A) fratura de crânio. 

B) fratura de vértebras cervicais. 

C) lesão torácica. 

D) obstrução das vias aéreas superiores. 
 
 
Questão 05 

É CORRETO afirmar que, no consultório odontológico, a causa mais comum de perda tem-
porária da consciência é 
 
A) a epilepsia. 

B) a síncope vasovagal. 

C) o choque anafilático. 

D) o choque insulínico. 
 
 
Questão 06 

Dos quatro tipos básicos de reações de hipersensibilidade, somente a do tipo I  hipersen-
sibilidade imediata  pode causar uma condição aguda de ameaça à vida. Embora as rea-
ções dermatológicas, por si só, sejam manifestações menos graves, elas podem se constituir 
um sinal inicial de manifestações mais graves, que ocorrerão em seguida. 
 
Considerando-se o tratamento dos sinais cutâneos imediatos  como eritema, prurido e 
angioedema , é INCORRETO afirmar que se deve 
 
A) administrar adrenalina 0,3 ml a 1:1.000, SC, IM ou IV. 

B) administrar adrenalina 3 ml a 1:10.000, IM ou IV. 

C) administrar anti-histamínico, IM ou IV. 

D) administrar corticóide VO 
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Questão 07 

Durante uma cirurgia para remoção do terceiro molar superior retido, este pode ser, aciden-
talmente, impulsionado para o seio maxilar.  
 
É CORRETO afirmar que, caso isso ocorra, o acesso mais indicado para se resgatar o dente 
é através  
 
A) da fossa canina. 

B) da osteotomia de Caldwell-Letterman. 

C) da parede posterior do seio maxilar. 

D) do alvéolo de origem. 
 
 
Questão 08 

O adenoma pleomórfico de glândulas salivares é um tumor encapsulado. Em alguns casos, 
essa cápsula pode estar incompleta ou mostrar infiltrações por células tumorais. Tais infil-
trações podem influenciar uma recidiva de lesão.  
 
Assim sendo, é CORRETO afirmar que a enucleação conservadora desses tumores resulta, 
em recidiva mais freqüentemente, em recidiva nas glândulas 
 
A) palatinas. 

B) parótidas. 

C) sublinguais. 

D) submandibulares. 
 
 
Questão 09 

Considerando-se os ameloblastomas, é INCORRETO afirmar que 
 
A) esses tumores têm crescimento lento e são localmente invasivos. 

B) o tipo sólido convencional não mostra acentuada tendência a apresentar degeneração 
cística. 

C) o tipo unicístico possui três variantes histológicas  a luminal, a intramural e a mural. 

D) suas características clinicorradiográficas influenciam no tratamento e no prognóstico. 
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Questão 10 

Paciente de 25 anos apresenta-se com um aumento de volume indolor intrabucal, na região 
vestibular do corpo mandibular direito, à altura do segundo e terceiro molares. Radiografi-
camente, apresenta imagem radiotransparente multilocular de bordas irregulares, com finas 
trabéculas de osso arranjadas em ângulo reto, que medem, aproximadamente, 3 cm em seu 
maior diâmetro. Microscopicamente, a lesão é constituída de células arredondadas, fusifor-
mes e estreladas, dispostas em um abundante estroma mixóide frouxo, que contém poucas 
fibrilas colágenas e algumas pequenas ilhas dispersas de epitélio odontogênico.  
 
Considerando-se o quadro descrito, é CORRETO afirmar que o diagnostico dessa lesão é o 
de 
 
A) ameloblastoma. 

B) granuloma central de células gigantes. 

C) mixoma odontogênico. 

D) tumor odontogênico adenomatóide. 
 
 
 
Questão 11 

Considerando-se o cisto dentígero, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a relação cisto/coroa dentária pode mostrar variações dos tipos central, lateral e circun-

ferencial. 

B) apresenta-se, radiograficamente, como imagem radiolúcida unilocular, bem definida, 
associada à coroa de um dente incluso.  

C) origina-se da separação do folículo da coroa de um dente incluso. 

D) o limite epitelial, no cisto inflamado, consiste em duas a quatro camadas de células epi-
teliais cúbicas e a junção epitelioconjuntiva é plana. 
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Questão 12 

Há uma forma de candidíase bucal que se apresenta, geralmente, em pacientes sob antibioti-
coterapia ou com imunossupressão e acomete as regiões de mucosa jugal, da língua e do 
palato, apresentando características clínicas  como placas brancas cremosas destacáveis,  
sensação de queimação na boca e hálito fétido. 
 
Considerando-se essa descrição, é CORRETO afirmar que se trata de uma candidíase 
 
A) atrófica aguda. 

B) atrófica papilar central. 

C) eritematosa. 

D) pseudomembranosa. 
 
 
Questão 13 

Considerando-se infecções bucais,  é CORRETO afirmar que 
 
A) a actinomicose tem como agentes etiológicos bactérias da espécie Actinomyces. 

B) a Candida albicans é uma bactéria que habita normalmente a cavidade bucal. 

C) não há possibilidade de alguma infecção de origem odontogênica se disseminar até  a-
tingir o espaço pré-vertebral. 

D) uma antibioticoterapia prolongada se faz desnecessária no tratamento da osteomielite 
crônica.  

 
 
Questão 14 

Considerando-se o uso de antibióticos, é INCORRETO afirmar que ele está indicado no 
tratamento de 
 
A) alvéolo seco. 

B) infecção com tumefação difusa dos tecidos. 

C) infecção que envolva os espaços fasciais. 

D) infecção que proporcione aumento de volume e com evolução rápida. 
 
 
 
 
 
 



 8 
 

Questão 15 

Considerando-se o uso de antibióticos, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a rifamicina pode originar um quadro grave de diarréia, denominado colite pseudomem-

branosa. 

B) o paciente que, em uso de metronidazol, ingerir bebida alcoólica pode experimentar, 
além de vômitos, cólica abdominal súbita e violenta. 

C) o uso de cefalosporina em pacientes que tiveram reação alérgica à penicilina pode de-
sencadear outra reação igual.  

D) o uso de tetraciclinas pode produzir pigmentação dentária. 
 
 
 
Questão 16 

Considerando-se as seguintes drogas anestésicas, é CORRETO afirmar que aquela que a-
presenta a maior taxa de ligação protéica é a 
 
A) bupivacaína. 

B) lidocaína. 

C) mepivacaína. 

D) prilocaína. 
 
 
 
Questão 17 

Considerando-se o tratamento de infecções causadas por microrganismos que não têm pare-
de celular, é CORRETO afirmar que a droga de primeira escolha é a 
 
A) cefalosporina. 

B) eritromicina. 

C) gentamicina. 

D) penicilina. 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 

Questão 18 

Considerando-se as alterações na coagulação do sangue, é CORRETO afirmar que 
 
A) a doença de von Willebrand é conseqüência de deficiência do Fator VIII da coagulação 

e de função anormal das plaquetas. 

B) a hemofilia A é transmitida de modo recessivo, ligado ao sexo, e a hemofilia B, de modo 
dominante, também ligado ao sexo. 

C) a hemofilia A, ou doença de Christmas, é conseqüência de deficiência do Fator VIII da 
coagulação. 

D) a hemofilia B, ou hemofilia clássica, é conseqüência de deficiência do Fator IX da coa-
gulação. 

 
 
 
Questão 19 

Considerando-se a cirurgia para osteotomia vertical do ramo da mandíbula, é INCORRETO 
afirmar que 
 
A) a principal indicação dessa cirurgia é correção de prognatismo mandibular.  

B) essa cirurgia não apresenta tendência a sobrecorreção e  mordida aberta, com compensa-
ções dentárias. 

C) o acesso intrabucal corresponde a uma magnitude do movimento de até 10 mm, aproxi-
madamente. 

D) uma alta percentagem de pacientes está sujeita a remodelação na cavidade articular e no 
côndilo mandibular, principalmente nas suas superfícies posterior e superior.  

 
 
 
Questão 20 

Considerando-se os meios de promover a hemostasia das feridas cirúrgicas, é INCORRETO  
 
A) pressionar com gaze os vasos sangrantes ou clampá-los com pinça hemostática. 

B) promover a ligadura do vaso sangrante através de sutura. 

C) usar eletrocautério para se obter a termocoagulção. 

D) usar vaso constritor, tipo adrenalina, pelo menos quinze minutos antes de iniciar a cirur-
gia. 
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Questão 21 

Considerando-se a osteotomia sagital do ramo mandibular, é INCORRETO afirmar que 
 
A) no tratamento das deformidades assimétricas a dificuldade de aproximação dos segmen-

tos proximais é, geralmente, maior do lado em que a mandíbula é menos curta. 

B) a tendência a recidiva é mais evidente em casos de reposicionamento lateral ou em cor-
reções de prognatismos mandibulares extensos. 

C) os avanços mandibulares apresentam maior tendência a recidivas que os recuos mandi-
bulares. 

D) uma recidiva pode ocorrer mesmo com o uso de fixação rígida. 
 
 
 
Questão 22 

Considerações ortodônticas  pré e pós-operatórias devem ser feitas na avaliação de um 
paciente que vai se submeter a uma cirurgia ortognática.  
 
Assim sendo, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a colocação de barra transpalatina se faz necessária no pós-operatório de cirurgia seg-

mentar da maxila, para aumento transversal. 

B) a recomendação é que as moldagens sejam feitas sem os arcos de nivelamento. 

C) as contenções do tipo wrap-around, no arco dentário inferior, estão indicadas com arcos 
de Hawley, soldados em grampos em “C”nos últimos molares. 

D) o paciente deve estar com os arcos retangulares ideais, já passivos, por, pelo menos, 
quatro semanas, antes do encaminhamento ao cirurgião. 

 
 
 
Questão 23 

Considerando-se as afecções do seio maxilar, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a doença periodontal pode envolver o seio maxilar, causando infecções. 

B) a sinusite maxilar não tratada ou tratada inadequadamente pode causar problemas poten-
ciais, em que se inclui a meningite. 

C) as bactérias encontradas com mais freqüência nas infecções do seio maxilar, de origem 
odontogênica, são H. influenzae ou S. aureus. 

D) o seio maxilar normal não possui bactérias. 



 11 
 

Questão 24 

Considerando-se as cirurgias pré-protéticas, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a mandíbula é afetada mais gravemente que a maxila devido à reduzida área de suporte e 

às distribuições menos favoráveis de forças oclusais. 

B) a osteotomia em “viseira”, proposta por Harle e modificada por Peterson e Slade, utiliza 
um pedículo de músculos supra-hiódeos e genioglosso, da face língua da mandíbula. 

C) a reabsorção, na classificação da crista óssea alveolar classe II, ocorre no nível do osso 
basilar, produzindo uma forma côncava nas áreas posteriores da mandíbula.   

D) o enxerto ósseo interposicional na maxila está indicado quando a altura de rebordo é 
insuficiente na região da crista maxilomalar e da tuberosidade. 

 
 
Questão 25 

Considerando-se os princípios de diagnóstico diferencial e a realização de biópsias, é              
INCORRETO afirmar que 
 
A) a biópsia excisional deve ser empregada em lesões pequenas, que, ao exame clínico, 

tenham aspecto benigno. 

B) a citologia oral permite o exame de células individuais, mas não fornece a arquitetura 
histológica, muito importante para um diagnóstico preciso. 

C) o material, na realização de uma biópsia incisional, deve ser colhido no centro da lesão, 
para se ter certeza do diagnóstico. 

D) o tecido, após sua remoção, deve ser imediatamente mergulhado em solução de formal-
deído a 4%, cujo volume seja, pelo menos, 20 vezes superior ao tamanho da peça cirúr-
gica. 

 
 
Questão 26 

Considerando-se a neuralgia trigeminal, é INCORRETO afirmar que  
 
A) gera déficit objetivo motor ou sensitivo na área afetada. 

B) pode ser provocada por compressão da artéria cerebelar sobre o trigêmio. 

C) pode ser provocada por estímulos táteis ou térmicos nas zonas de gatilho. 

D) refere dor unilateral. 
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Questão 27 

Considerando-se as desordens temporomandibulares, é CORRETO afirmar que 
 
A) a ciclobenzaprina (Miosan) melhora o padrão do sono e, conseqüentemente, diminui o 

bruxismo.  

B) a doença articular degenerativa e a artrite reumatóide normalmente acometem ambas as 
ATM. 

C) elas podem ocorrer, no deslocamento anterior do disco sem redução, sem que provo-
quem limitação da abertura bucal. 

D) o tratamento por artrocentese consiste na introdução de agulhas no do espaço articular 
inferior das ATM para injeção de solução de Ringer-lactado. 

 
 
 
Questão 28 

Considerando-se as cirurgias bucomaxilofaciais em pacientes de risco, é CORRETO afirmar 
que a melhor conduta consiste em  
 
A) no asmático, evitar o uso de AINES, que podem precipitar crises em indivíduos suscep-

tíveis. 

B) nos pacientes renais, evitar o procedimento cirúrgico no dia seguinte ao da diálise. 

C) no diabético, administrar insulina NPH pela manhã, especialmente no pós-operatório 
imediato do paciente que esteja impedido de ingerir alimentos. 

D) no cardiopata, limitar o uso de adrenalina a 0,10 mg a cada 30 segundos. 
 
 
 
 
Questão 29 

Considerando-se as lesões dos nervos periféricos, é CORRETO afirmar que 
 
A) a banha epineural é rompida na axonotmese. 

B) a desmienilização segmentar pode ocorrer após lesões axonotmésicas. 

C) a neurapraxia pode ser conseqüente à isquemia local do nervo.  

D) o prognóstico de recuperação espontânea do nervo é bom na neurotmese. 
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Questão 30 

É INCORRETO afirmar que a artrocentese está indicada em pacientes portadores de DTM 
para 
 
A) a diminuição ou a eliminação da dor da inflamação. 

B) a liberação de aderências entre o disco e a fossa mandibular. 

C) a reposição discal e sua fixação ao condilo. 

D) promover a mobilização discal. 
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� LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 31 a 45 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente  

todo o texto antes de responder a elas. 
 

                                                   

VOCÊ CONHECE BILDERBERG ? 
 
 Seus integrantes seguem com rigor uma cláusula de segredo e 
nada revelam de seus encontros, dos quais participam somente se-
letíssimos membros da elite do poder mundial. Clinton e Blair foram 
sabatinados pelo grupo antes de assumirem o poder em seus países 
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ZURIQUE – Em A Elite do Poder, obra máxima do sociólogo americano C. Wright 
Mills, um dos melhores capítulos é dedicado ao que ele chamava “círculos superiores”. 
“A elite do poder é composta por pessoas cujas posições lhes permitem transcender o 
ambiente de homens e mulheres normais”, escreveu Mills. Não importam as decisões 
que eles tomem, mesmo suas não-ações têm mais conseqüências que as decisões real-
mente tomadas: “Pois eles comandam as maiores hierarquias e organizações da socie-
dade moderna. Comandam as grandes corporações, a máquina de Estado, [...] ocupam 
os postos de comando estratégico da estrutura social”. 

Publicado em 1956, ainda serve perfeitamente para descrever o público que to-
mou de assalto, entre os dias 3 e 6 deste mês de junho, a discreta estância de Stresa, à 
beira do lago Maggiore, que separa a Itália da Suíça. 

Para quem acha que a verdadeira elite do poder mundial troca cartões em Davos 
ou nos eventos do G-7, devemos esclarecer que o edifício tem alguns andares mais para 
cima.  
............................................................................................................................................ 

Uma cláusula de segredo é rigorosamente seguida por todos; mesmo os gigantes 
da mídia, como Rupert Murdoch ou Conrad Black, evitam a menção a Bilderberg em 
seus veículos. E a inexistência de qualquer obrigação de trazer os assuntos ao públi-    
co  justificada como uma maneira de preservar a liberdade de expressão e opi-     
nião  garante a privacidade e a segurança tão prezadas pelos participantes. O sigilo 
sobre Bilderberg é defendido até mesmo por lei na Inglaterra, poupando os membros do 
Governo de prestar contas ao Parlamento sobre sua participação. 

Neste ano, comemora-se o 60o encontro anual do grupo, que deve seu nome ao 
hotel que sediou o primeiro, em 1954, sob os auspícios da família real holandesa e pre-
sidido pelo príncipe Bernhard. [...] 

Uma das principais funções dessa espécie de instituição, da qual Bilderberg é o 
exemplo mais célebre, é “mediar” os interesses econômicos do capital privado, jogando 
por terra muito da teoria marxista popularizada desde os anos 70, de que o Estado goza 



 15 
 

 
30 

 
 
 
 

35 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

55 

de autonomia virtual em relação ao capital, e oferecendo mecanismos que possibilitem 
a coordenação dos vários agentes econômicos, fracionados. As dificuldades encontra-
das por legisladores e reguladores em quebrar monopólios e limitar a influência do po-
der econômico nos processos políticos e eleitorais demonstram quão sofisticadas  e 
informais  são as maneiras com que grandes corporações transnacionais elaboram as 
linhas comuns de suas estratégias. A agenda de interesses dos participantes de Bilder-
berg não é, assim, nenhum grande segredo. Trata-se simplesmente de como manter  e 
reproduzir  o imenso poder e a riqueza concentrados nesses encontros, sob a égide 
moral de que o que é bom para o big business é bom para o resto do Planeta. O resto do 
Planeta pode não concordar, mas que importa? 

Clube sem Sócios Bilderberg mantém sua importância, sobrevivendo à Guerra 
Fria, e não parece ter data de vencimento. Continua sendo um clube sem sócios, ou se-
ja, não há carteirinha de filiação, tampouco se permitiu até hoje a entrada de qualquer 
asiático, africano ou latino-americano. Um conselho rotatório de 31 membros decide, 
informalmente, quem serão os cerca de cem luminares convidados anualmente. Bilder-
berg congrega líderes políticos europeus e norte-americanos, alguns governantes, seus 
ministros e presidentes de bancos centrais, ao lado de especialistas militares, barões de 
imprensa e a nata das finanças globais. 

Seus mais ilustres membros são o finado Giovanni Agnelli (ex-presidente da 
Fiat), Henry Kissinger, David Rockefeller, Edmond de Rothschild, a rainha Beatrix da 
Holanda, a rainha Sofía e o rei Juan Carlos da Espanha, entre outros. Mas, como lem-
bra Wright Mills, a elite do poder é constituída muito mais de anônimos ilustríssimos e 
de uma também seleta corte de conselheiros e consultores, porta-vozes e formadores de 
opinião. [...] Há quem diga que os primeiros esboços da União Européia foram traçados 
ali. Bill Clinton foi sabatinado por Bilderberg, em 1991, e Tony Blair, em 1993, antes 
de ambos assumirem o comando de seus países. 

 
SIMANTOB, Eduardo. Primeira Leitura, p. 72-73, jun. 2004. (Texto adaptado) 

 
 
 
Questão 31 

“Você conhece Bilderberg?” (Título) 
 
Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase se  
refere, principalmente, a um grupo de 
 
A) banqueiros conceituados do Primeiro Mundo. 

B) elementos representativos do mundo social europeu. 

C) governantes e homens ligados a governos. 

D) pessoas econômica ou politicamente poderosas. 
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Questão 32 

É CORRETO afirmar que, entre as citações do livro, que servem de introdução ao artigo 
transcrito, e as informações nele contidas, há uma relação de 
 
A) alegação. 

B) comparação. 

C) confirmação. 

D) suposição. 
 
 
 
Questão 33 

“Para quem acha que a verdadeira elite do poder mundial troca cartões em Davos ou nos 
eventos do G-7, devemos esclarecer que o edifício tem alguns andares mais para cima.” 
(linhas 12-14) 
 
É CORRETO afirmar que a oração destacada nesse trecho configura 
 
A) um anacoluto. 

B) um eufemismo. 

C) uma alusão. 

D) uma metáfora. 
 
 
 
Questão 34 

“As dificuldades encontradas por legisladores e reguladores em quebrar monopólios e limi-
tar a influência do poder econômico nos processos políticos e eleitorais demonstram quão 
sofisticadas  e informais  são as maneiras com que grandes corporações transnacionais 
elaboram as linhas comuns de suas estratégias.” (linhas 30-34) 
 
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que as atitudes tomadas pelo grupo 
de Bilderberg se caracterizam como  
 
A) conjuntas. 

B) contundentes. 

C) simples. 

D) vulgares. 
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Questão 35 

“Trata-se simplesmente de como manter  e reproduzir  o imenso poder e a riqueza con-
centrados nesses encontros, sob a égide moral de que o que é bom para o big business é bom 
para o resto do Planeta.” (linhas 35-37)  
 
Considerando-se as reuniões do grupo de Bilderberg, é CORRETO afirmar que, nesse tre-
cho, o autor explicita 
 
A) um objetivo e uma justificativa. 

B) uma explicação e uma justificativa. 

C) uma explicação e um objetivo. 

D) uma notificação e uma explicação. 
 
 
 
Questão 36 

“O resto do Planeta pode não concordar, mas que importa?” (linhas 37-38) 
 
Considerando-se esse período, é CORRETO afirmar que as reações contra atitudes tomadas 
pela chamada “elite do poder” poderão vir a ser por ela 
 
A) almejadas. 

B) desprezadas. 

C) induzidas. 

D) reduzidas. 
 
 
 
Questão 37 

“... tampouco se permitiu até hoje a entrada de qualquer asiático, africano ou latino-
americano.” (linhas 42-43) 
 
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que o grupo de Bilderberg se carac-
teriza como 
 
A) eminente. 

B) excludente. 

C) exigente. 

D) experiente. 
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Questão 38 

“Mas, como lembra Wright Mills, a elite do poder é constituída muito mais de anônimos 
ilustríssimos e de uma também seleta corte de conselheiros e consultores, porta-vozes e 
formadores de opinião.” (linhas 50-53) 
 
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que, para o cidadão comum, os 
verdadeiros “donos do poder” são 
 
A) ambíguos. 

B) desconhecidos. 

C) discretos. 

D) impenetráveis. 
 
 
 
Questão 39 

• “Não importam as decisões que eles tomem...” (linhas 4-5) 

• “Pois eles comandam as maiores hierarquias e organizações...” (linhas 6-7) 
 
Considerando-se os termos destacados nessas duas frases, é CORRETO afirmar que 
 
A) ambos remetem a “círculos superiores”. 

B) ambos remetem a “homens e mulheres normais”. 

C) o primeiro remete a “círculos superiores” e o segundo, a “homens e mulheres normais”. 

D) o primeiro remete a “homens e mulheres normais” e o segundo, a “círculos superiores”. 
 
 
 
Questão 40 

“A elite do poder é composta por pessoas cujas posições lhes permitem transcender o ambi-
ente de homens e mulheres normais”... (linhas 3-4) 
 
É CORRETO afirmar que o pronome destacado nesse trecho corresponde a 
 
A) das quais. 

B) nas quais. 

C) para as quais. 

D) pelos quais. 
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Questão 41 

“Não importam as decisões que eles tomem...” (linhas 4-5) 
 
É CORRETO afirmar que o sujeito da oração destacada nesse trecho 
 
A) é inexistente. 

B) é indeterminado. 

C) está oculto. 

D) está posposto. 
 
 
 
Questão 42 

“Pois eles comandam as maiores hierarquias e organizações da sociedade moderna.”         
(linhas 6-7)    
 
É CORRETO afirmar que a conjunção destacada nesse período liga a frase que introduz à 
anterior, estabelecendo entre elas uma relação de 
 
A) adição. 

B) conclusão. 

C) explicação. 

D) oposição. 
 
 
 
Questão 43 

“Publicado em 1956, ainda serve perfeitamente para descrever o público que tomou de as-
salto [...] a discreta estância de Stresa ...” (linhas 9-10) 
 
É CORRETO afirmar que a oração destacada nesse trecho sugere uma idéia de 
 
A) concessão. 

B) consecução. 

C) finalidade. 

D) modalidade. 
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Questão 44 

“Neste ano, comemora-se o 60o encontro anual do grupo...” (linha 23) 
 
É CORRETO afirmar que a forma verbal destacada nessa frase pode ser substituída por 
 
A) é comemorado. 

B) foi comemorado. 

C) será comemorado. 

D) seria comemorado. 
 
 
 
Questão 45 

• “Uma cláusula de segredo é rigorosamente seguida por todos...” (linha 16) 

• “O sigilo sobre Bilderberg é defendido até mesmo por lei na Inglaterra...” (linhas 20-21) 

• “... a elite do poder é constituída muito mais de anônimos ilustríssimos...” (linha 51) 
 
Considerando-se as expressões destacadas em cada uma dessas frases, é CORRETO afir-
mar que, 
 
A) na segunda frase, ela exerce a função sintática de objeto indireto. 

B) na terceira frase, ela exerce a função sintática de adjunto adverbial de modo. 

C) nas duas primeiras frases, elas exercem funções sintáticas diferentes. 

D) nas três frases, elas exercem a mesma função sintática. 
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INSTRUÇÃO: As questões de 46 a 60 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente  
todo o texto antes de responder a elas. 

 
 

DIÁLOGO SOBRE AS GRANDEZAS DO BRASIL 
 
 

Interlocutores de diversas épocas discutem o país cuja da-
ta se comemora no Sete de Setembro 
 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
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25 
 
 
 
 

30 
 
 
 

 Numa terra radiosa vive um povo triste. Legaram-lhe essa melancolia os 
descobridores que a revelaram ao mundo e a povoaram. O esplêndido dinamismo dessa 
gente rude obedecia a dois grandes impulsos que dominam toda a psicologia da desco-
berta e nunca foram geradores de alegria: a ambição do ouro e a sensualidade livre e 
infrene que, como culto, a Renascença fizera ressuscitar. (Paulo Prado, escritor, Retrato 

do Brasil, 1928) 
............................................................................................................................................ 

 Os brasileiros são entusiastas do belo ideal, amigos da sua liberdade e mal 
sofrem perder as regalias que uma vez adquiriram. Obedientes ao justo, inimigos do 
arbitrário, suportam melhor o roubo que o vilipêndio. Ignorantes por falta de instrução, 
mas cheios de talento por natureza; de imaginação brilhante e, por isso, amigos das no-
vidades que prometem perfeição e enobrecimento; generosos, mas com bazófia; capa-
zes de grandes ações, contanto que não exijam atenção aturada e não requeiram traba-
lho assíduo e monotônico; apaixonados do sexo por clima, vida e educação. Empreen-
dem muito, acabam pouco... (José Bonifácio de Andrada e Silva, Patriarca da Indepen-
dência, Pensamentos e Notas, sem data) 

 O Brasil é um vasto hospital. (Miguel Couto, médico e escritor, 1864-1934) 
............................................................................................................................................ 

 Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil 
é o único país brasileiro de todo o mundo. Brasileiro até demais. Colunas da brasilida-
de, as duas colunas são: a capacidade de dar um jeito; a capacidade de adiar. [...] Para o 
brasileiro, os atos fundamentais da existência são: nascimento, reprodução, procrastina-
ção e morte (esta última, se possível, também adiada). [...] O brasileiro adia; logo exis-
te. (Paulo Mendes Campos, escritor, O Colunista do Morro, 1965) 

 O Brasil é um deserto de homens e idéias. (Oswaldo Aranha, político e di-
plomata, 1933) 

 Em suma: temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e, por ve-
zes, invalida nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de “complexo 
de vira-latas”. [...] Por “complexo de vira-latas”, entendo eu a inferioridade em que o 
brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo... (Nelson Rodrigues, 
escritor, Complexo de Vira-Latas, crônica publicada em 31 de maio de 1958) 
............................................................................................................................................ 
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 Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civili-
zação será de cordialidade  daremos ao mundo o “homem cordial”. A lhaneza no 
trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos 
visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro [...]. Seria en-
gano supor que essas virtudes possam significar “boas maneiras”, civilidade. São antes 
de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. 
(Sérgio Buarque de Holanda, historiador, Raízes do Brasil, 1936) 

 O brasileiro é cheio de cordialidade e bom coração. Quando você encontrar 
por aí um cafajeste roubando e matando pode perguntar imediatamente “Who are 
you?”, porque se trata certamente de um gringo. (Millôr Fernandes, humorista, Millôr 

Definitivo, 1994) 
 Eu digo sempre que o Brasil é um país abençoado, porque Deus nos deu esse 

solo extraordinário, com uma extensão territorial fantástica, sem as intempéries que 
acontecem na maioria de outros países. Nós não temos vulcão, não temos maremoto, 
não temos vendaval, como tem em outros países, não temos neve, ou seja, nós temos 
todas as condições que a natureza nos deu como vantagem comparativa. (Luiz Inácio 
Lula da Silva, presidente da República, 2004) 

 O país, no dizer de todos, é rico, tem todos os minerais, todos os vegetais ú-
teis, todas as condições de riqueza, mas vive na miséria. (Lima Barreto, escritor, Os 

Bruzundangas, 1922) 
 

TOLEDO, Roberto Pompeu de. Veja, p. 154, 8 set. 2004. (Texto adaptado) 

 
 
Questão 46 

Considerando-se a estruturação desse texto, é CORRETO afirmar que o tema que motiva os 
diversos comentários nele apresentados representa um fator de 
 
A) abrangência. 

B) coerência. 

C) fidedignidade. 

D) imparcialidade. 
 
 
Questão 47 

Considerando-se os seguintes autores, é CORRETO afirmar que os que fazem alusão tanto 
ao território do país quanto a seu povo são 
 
A) José Bonifácio de Andrada e Silva e Nelson Rodrigues. 

B) Luiz Inácio Lula da Silva e Paulo Prado. 

C) Nelson Rodrigues e Luiz Inácio Lula da Silva. 

D) Paulo Prado e Lima Barreto. 
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Questão 48 

Considerando-se os seguintes autores, é CORRETO afirmar que quem salienta, no seu co-
mentário, apenas traços positivos da personalidade do brasileiro é 
 
A) José Bonifácio de Andrada e Silva. 

B) Paulo Mendes Campos. 

C) Paulo Prado. 

D) Sérgio Buarque de Holanda. 
 
 
Questão 49 

É CORRETO afirmar que, na primeira frase de seu comentário, Paulo Mendes Campos 
constrói 
 
A) um hipérbato. 

B) um pleonasmo. 

C) uma antítese. 

D) uma metonímia. 
 
 
Questão 50 

É CORRETO afirmar que, ao analisar a cordialidade do brasileiro, Sérgio Buarque de Ho-
landa a considera fruto de uma 
 
A) autodefesa instintiva. 

B) característica inata. 

C) conjuntura histórica. 

D) educação pacifista. 
 
 
Questão 51 

É CORRETO afirmar que o comentário de Millôr Fernandes se caracteriza, principalmente, 
como 
 
A) entusiasta. 

B) irônico. 

C) veemente. 

D) xenófobo. 
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Questão 52 

“O país, no dizer de todos, é rico, tem todos os minerais, todos os vegetais úteis, todas as 
condições de riqueza, mas vive na miséria.” (linhas 50-51) 
 
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que a qualificação mais adequada 
para ele é a de 
 
A) estranha. 

B) impossível. 

C) irredutível. 

D) paradoxal. 
 
 
 
Questão 53 

É CORRETO afirmar que, no seu comentário, Paulo Prado emprega 
 
A) uma forma composta de pretérito do modo subjuntivo. 

B) uma forma simples de pretérito do modo subjuntivo. 

C) três das formas de pretérito do modo indicativo. 

D) todas as formas de pretérito do modo indicativo. 
 
 
 
Questão 54 

“O esplêndido dinamismo dessa gente rude obedecia a dois grandes impulsos [...]: a ambi-
ção do ouro e a sensualidade livre e infrene ...” (linhas 2-5) 
 
Considerando-se a palavra destacada nesse trecho, é CORRETO afirmar que o prefixo que a 
compõe tem o sentido de 
 
A) antecedência. 

B) movimento para dentro. 

C) posição interior. 

D) privação. 
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Questão 55 

“Empreendem muito, acabam pouco...” (linhas 14-15) 
 
É CORRETO afirmar que, sem  qualquer alteração de sentido ou de forma, as duas orações 
desse período podem ser relacionadas por meio da conjunção 
 
A) embora. 

B) entretanto. 

C) logo. 

D) porque. 
 
 
 
Questão 56 

“Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país 
brasileiro de todo o mundo.” (linhas 19-20) 
 
Considerando-se as duas palavras destacadas nesse trecho, é CORRETO afirmar que ambas 
 
A) exercem a mesma função sintática no período. 

B) introduzem, no período, orações de natureza diversa. 

C) pertencem à mesma classe de palavras. 

D) se referem a termos de outras orações. 
 
 
 
Questão 57 

“O brasileiro adia; logo existe.” (linhas 23-24) 
 
Considerando-se essa frase, é CORRETO afirmar que, em palavras que a compõem, se 
comprova a presença de 
 
A) dígrafo, ditongo e hiato. 

B) ditongo, encontro consonantal e dígrafo. 

C) encontro consonantal, dígrafo e hiato. 

D) encontro consonantal, ditongo e hiato. 
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Questão 58 

“Quero aludir ao que eu poderia chamar de ‘complexo de vira-latas’.” (linhas 28-29) 
 
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase foi formada pelo processo de 
 
A) composição. 

B) parassíntese. 

C) prefixação. 

D) sufixação. 
 
 
 
Questão 59 

“Seria engano supor que essas virtudes possam significar ‘boas maneiras’, civilidade.”      
(linhas 36-37) 
 
Considerando-se as quatro formas verbais destacadas nessa frase, é CORRETO afirmar que  
 
A) apenas uma delas está no subjuntivo. 

B) apenas duas delas estão no subjuntivo. 

C) apenas três delas estão no subjuntivo. 

D) as quatro estão no subjuntivo. 
 
 
 
Questão 60 

Assinale a alternativa em que a palavra destacada sugere a idéia de quantidade. 
 
A) ... a hospitalidade, a generosidade [...] representam, com efeito, um traço definido do 

caráter brasileiro... 

B) ... Deus nos deu esse solo extraordinário, com uma extensão territorial fantástica... 

C) E só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida nossas qualidades. 

D) Eu digo sempre que o Brasil é um país abençoado... 
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