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 CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
Questão 01
É CORRETO afirmar que constitui(em) sintoma neuroglicopênico da hipoglicemia
A) a ansiedade.
B) a sonolência.
C) a sudorese.
D) os tremores.

Questão 02
É CORRETO afirmar que, em qualquer tipo de adenoma hipofisário, se encontra, mais comumente,
A) diabetes insipidus.
B) hiperprolactinemia.
C) hipertireoidismo.
D) hipotireoidismo.

Questão 03
É CORRETO afirmar que a compressão do quiasma óptico pela extensão supra-selar do
adenoma hipofisário pode causar
A) cegueira em apenas um dos olhos.
B) defeitos quadrânticos.
C) disfunção do X par craniano.
D) rinoliquorréia.
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Questão 04
É CORRETO afirmar que as metástases hipofisárias se manifestam clinicamente, com
maior freqüência, por intermédio de
A) diabetes insipidus.
B) distúrbios visuais.
C) pan-hipopituitarismo.
D) paralisia de nervos cranianos.

Questão 05
Entre as manifestações da doença de Cushing, NÃO se inclui
A) crescimento linear diminuído.
B) hipertensão arterial sistêmica.
C) hirsutismo.
D) idade óssea diminuída.

Questão 06
É CORRETO afirmar que, no pós-traumatismo craniano, ocorre hipopituitarismo associado,
principalmente, a deficiência do hormônio
A) adrenocorticotrófico.
B) antidiurético.
C) estimulador da tireóide.
D) foliculoestimulante.

Questão 07
É CORRETO afirmar que, na criança, a deficiência do hormônio do crescimento se associa
com
A) ansiedade.
B) hiperglicemia.
C) hipertrofia muscular.
D) implantação anômala dos dentes.
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Questão 08
Considerando-se a acromegalia, é INCORRETO afirmar que ela está, comumente, associada com a neoplasia do
A) cólon.
B) esôfago.
C) estômago.
D) pulmão.

Questão 09
Considerando-se os tirotropinomas, é CORRETO afirmar que, clinicamente, eles se caracterizam, com mais freqüência, pela presença de
A) bócio.
B) cefaléia.
C) exoftalmia.
D) galactorréia.

Questão 10
É CORRETO afirmar que, na acromegalia, se encontra, mais freqüentemente,
A) hiperoxemia.
B) hipertensão arterial.
C) hipocalcemia.
D) hipoprolactinemia.
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Questão 11
Considere a obtenção de urina concentrada, após a privação da ingestão hídrica, e com menos de 9% de aumento da osmolaridade urinária, pela administração de desmopressina.
É CORRETO afirmar que esse achado se associa, mais provavelmente, com
A) diabetes insipidus central completo.
B) diabetes mellitus.
C) diabetes insipidus nefrogênico completo.
D) polidipsia primária.

Questão 12
Considerando-se os adenomas hipofisários, clinicamente não-funcionantes, é CORRETO
afirmar que eles se expressam, mais comumente, por intermédio de
A) diabetes insipidus.
B) perda visual.
C) síndrome convulsiva.
D) síndrome do seio cavernoso.

Questão 13
É CORRETO afirmar que, em adultos, a deficiência de hormônio do crescimento se associa
com
A) aumento da massa gorda, principalmente da gordura visceral.
B) aumento do volume sangüíneo circulante.
C) diminuição do colesterol total.
D) diminuição do peso corporal.
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Questão 14
É CORRETO afirmar que o aumento da liberação de fatores que interferem na secreção e na
ação do hormônio antidiurético se associa com o uso de
A) álcool.
B) fenitoína.
C) morfina.
D) peptídeo atrial natriurético.

Questão 15
Considerando-se a descompensação do paciente com diabetes insipidus, é CORRETO afirmar que ela se associa, principalmente, com
A) edema cerebral.
B) edema pulmonar.
C) encefalopatia hipertônica.
D) hiponatremia.

Questão 16
É CORRETO afirmar que a hiponatremia por depleção de sal é causada por
A) cirrose.
B) hipotireoidismo.
C) síndrome nefrótica.
D) uso de diuréticos.

Questão 17
Considerando-se os pêlos pubianos, é CORRETO afirmar que, nas meninas de 16 anos de
idade, eles, mais provavelmente,
A) cobrem todo o monte do púbis, estendendo-se às faces médias das coxas.
B) constituem uma pilosidade aumentada sobre o monte do púbis.
C) estão, ainda, ausentes.
D) são longos e esparsos sobre os grandes lábios ou sobre o monte do púbis.
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Questão 18
É CORRETO afirmar que, entre os seguintes achados, o que constitui causa endócrina de
baixa estatura é a
A) acidose tubular renal.
B) fibrose cística.
C) histiocitose X.
D) síndrome de Down.

Questão 19
Considerando-se o retardo puberal hipogonadotrófico em meninos, é CORRETO afirmar
que esse distúrbio pode ser causado por
A) diabetes mellitus tipo 1.
B) disgenesia gonadal pura.
C) síndrome de Klinefelter.
D) síndrome de Noonan.

Questão 20
Considerando-se a malignidade em nódulos tireoidianos, é CORRETO afirmar que constitui
fator de risco para essa ocorrência
A) a exposição, na infância, a irradiação na cabeça e no pescoço.
B) a faixa etária entre 30 e 50 anos.
C) o nódulo de crescimento lento.
D) o sexo feminino.
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Questão 21
Considere o câncer da tireóide que, incidindo em todas as idades, se associa com neoplasia
endócrina múltipla 2A e, nas formas avançadas, pode revelar metástases hepáticas.
É CORRETO afirmar que esse câncer é, mais provavelmente,
A) folicular.
B) indiferenciado.
C) medular.
D) papilífero.

Questão 22
A citologia aspirativa da tireóide, com agulha fina, comprova a presença de células foliculares pequenas, células histiocitárias gigantes, linfócitos e macrófagos, bem como de células
epitelióides.
É CORRETO afirmar que esse achado se associa, mais provavelmente, com
A) bócio colóide.
B) bócio tóxico.
C) tireoidite subaguda.
D) tumor folicular.

Questão 23
Considerando-se os seguintes sinais, é CORRETO afirmar que aquele que mais raramente
se encontra no hipotireoidismo é
A) dor precordial.
B) edema palpebral.
C) pele fria.
D) pele seca.
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Questão 24
Considerando-se o hipotireoidismo, é INCORRETO afirmar que sua ocorrência implica
A) aumento de transaminases, creatinofosfoquinase e desidrogenase lática.
B) aumento do colesterol total.
C) diminuição da resposta do hormônio do crescimento aos testes de estímulo.
D) diminuição dos níveis séricos do hormônio da paratireóide.

Questão 25
Considerando-se as seguintes condições, que afetam as proteínas ligadoras dos hormônios
tireoidianos, é CORRETO afirmar que ocorre falsa elevação da tiroxina e da triiodotironina
A) na administração de salicilatos.
B) na cirrose.
C) na síndrome nefrótica.
D) nos tumores do fígado.

Questão 26
Considerando-se a presença de um incidentaloma adrenal, é CORRETO afirmar que
A) dosagem baixa de sulfato de deidroepiandrosterona sugere adenoma ou carcinoma.
B) massa igual ou maior que 4 cm, cística, obtida por biópsia de aspiração, com agulha fina, que revela aspirado hemorrágico, indica seguimento clínico.
C) metanefrinas urinárias livres elevadas excluem feocromocitoma.
D) supressão com 1 mg de dexametasona resulta em cortisol, às 8 horas, inferior a
1,8 µg/dL, o que diagnostica síndrome de Cushing subclínica.
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Questão 27
Entre as seguintes manifestações, a que NÃO está, comumente, associada com deficiência
de mineralocorticóides na insuficiência adrenal crônica é a
A) acidose metabólica leve.
B) hiperpotassemia.
C) hipoglicemia.
D) hiponatremia.

Questão 28
Considerando-se os seguintes sinais e sintomas, é CORRETO afirmar que a distinção entre
a insuficiência adrenal primária e a secundária pode ser feita pela identificação de
A) astenia e perda de peso.
B) dor articular e muscular.
C) fadiga e fraqueza.
D) hiperpigmentação.

Questão 29
É CORRETO afirmar que o principal mecanismo da hiperglicemia associada ao diabetes
mellitus tipo 1 é a
A) deficiência absoluta da produção de insulina, secundária à destruição auto-imune ou idiopática das células β.
B) deficiência da secreção de insulina pelas células β.
C) produção hepática excessiva de glicose.
D) resistência à ação insulínica no fígado, nos adipócitos e, sobretudo, nos músculos esqueléticos.
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Questão 30
É CORRETO afirmar que a falsa diminuição da hemoglobina glicosilada ocorre
A) na anemia hemolítica.
B) na hiperlipidemia devido à lactescência.
C) na uremia.
D) no uso de aspirina.
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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 seletíssimos 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 realmente tomadas: “Pois eles comandam as maiores hierarquias e organizações da sociedade 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 tomou 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 público  justificada como uma maneira de preservar a liberdade de expressão e opinião  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 presidido 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
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por terra muito da teoria marxista popularizada desde os anos 70, de que o Estado goza
de autonomia virtual em relação ao capital, e oferecendo mecanismos que possibilitem
30 a coordenação dos vários agentes econômicos, fracionados. As dificuldades encontradas por legisladores e reguladores em quebrar monopólios e limitar 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. A agenda de interesses dos participantes de Bilder35 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?
40 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 seja, 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. Bilder45 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
50 Holanda, a rainha Sofía e o rei Juan Carlos da Espanha, entre outros. 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. [...] 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
55 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 limitar 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 concentrados 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 trecho, 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 latinoamericano.” (linhas 42-43)
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que o grupo de Bilderberg se caracteriza 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 ambiente 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.

17

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 assalto [...] 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 afirmar 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 data se comemora no Sete de Setembro
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 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 descoberta 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 novidades que prometem perfeição e enobrecimento; generosos, mas com bazófia; capazes de grandes ações, contanto que não exijam atenção aturada e não requeiram trabalho assíduo e monotônico; apaixonados do sexo por clima, vida e educação. Empreendem muito, acabam pouco... (José Bonifácio de Andrada e Silva, Patriarca da Independência, 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 brasilidade, 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, procrastinação e morte (esta última, se possível, também adiada). [...] O brasileiro adia; logo existe. (Paulo Mendes Campos, escritor, O Colunista do Morro, 1965)
 O Brasil é um deserto de homens e idéias. (Oswaldo Aranha, político e diplomata, 1933)
 Em suma: temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, 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 civilização 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 engano 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 úteis, 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 comentário, 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 Holanda 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 ambição 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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FOLHAS DE RESPOSTAS
(Rascunho)

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO INÍCIO DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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