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 CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
Questão 01
O desenvolvimento folicular é um processo dinâmico que acontece da menarca até a menopausa e é programado para permitir o recrutamento mensal de um grupo de folículos.
Considerando-se esse processo, é INCORRETO afirmar que
A) o folículo pré-antral abriga uma proliferação mitótica contínua das células da granulosa
que o cercam e ambos os tipos celulares funcionam sinergicamente, produzindo estrogênios.
B) o FSH estimula a liberação da inibina, que, por sua vez, atua como feedback positivo
para a liberação desse hormônio.
C) o LH, no folículo pré-ovulatório, possui uma regulação bifásica por estrogênios circulantes, e que, em menores concentrações, inibem a secreção desse hormônio.
D) o recrutamento e o crescimento iniciais dos folículos primordiais ocorrem independentemente das gonadotrofinas e afetam um grupo durante vários meses.

Questão 02
O diafragma consiste em uma proeminência circular recoberta por borracha de látex fina.
Considerando-se as maneiras de ajuste desse artefato, é INCORRETO afirmar que
A) a distância do dedo médio até a ponta do polegar é o diâmetro do diafragma, que deve
ser testado antes do uso.
B) o diafragma deve abrir-se facilmente na vagina e, sem pressão, ocupar os fórnices.
C) o diafragma deve ser mantido na cavidade vaginal por, no mínimo, seis horas após o
coito, para permitir a imobilização dos espermatozóides.
D) o diafragma é inserido com a cúpula para cima de tal forma, que o colo deve assentar-se
no acúmulo de espermaticida.
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Questão 03
Considerando-se as alterações fisiológicas decorrentes do uso de anticoncepcionais hormonais, é INCORRETO afirmar que
A) a liberação constante oferecida por implantes contraceptivos permite contracepção altamente eficaz, com níveis relativamente baixos de esteróides.
B) os anticoncepcionais com níveis sangüíneos elevados de progestogênios mantêm o FSH
basal elevado, provocam maior atividade folicular e menor produção de estradiol e não
produzem pico de LH.
C) os anticoncepcionais orais de baixa dosagem não produzem bloqueio muito intenso e
permitem níveis basais de FSH e LH, o que torna a ovulação mais provável.
D) os contraceptivos orais promovem sinergismo farmacológico quando os dois hormônios
são combinados e suprimem a ovulação devido à supressão do FSH e do LH.

Questão 04
As infecções do trato geniturinário estão entre os distúrbios que mais freqüentemente levam
as pacientes a procurar o ginecologista.
Considerando-se esse trato, é INCORRETO afirmar que
A) a coloração por Gram mostra as células superficiais e o predomínio de bacilos Grampositivos (lactobacilos).
B) a flora vaginal é predominantemente anaeróbica, com uma média de seis diferentes bactérias, sendo mais comum os lactobacilos produtores de peróxido de hidrogênio.
C) as secreções vaginais normais têm consistência flocular, cor branca e, geralmente, estão
localizadas na porção profunda da vagina (fórnice posterior).
D) o pH da vagina normal, mantido pela produção de ácido lático, é menor que 4,5.
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Questão 05
Considerando-se as infecções vaginais, é INCORRETO afirmar que o diagnóstico da vaginite inespecífica, ou vaginose bacteriana, se dá com base na comprovação de
A) adição de hidróxido de potássio às secreções vaginais, o que libera odor semelhante ao
de aminas.
B) odor de peixe, particularmente notável após o coito, e presença de corrimento vaginal.
C) pH da secreção vaginal maior que 4,5  geralmente, entre 4,7 e 5,7.
D) secreção vaginal de coloração cinza, líquida e que não reveste as paredes vaginais.

Questão 06
Considerando-se as vulvovaginites, é INCORRETO afirmar que
A) a vaginite inflamatória descamativa é uma síndrome clínica caracterizada por vaginite
exsudativa difusa, esfoliação das células epiteliais e corrimento vaginal purulento profuso.
B) as mulheres que apresentam vaginite crônica são portadoras de infecção fúngica crônica.
C) o estrogênio desempenha papel importante na manutenção da ecologia vaginal normal, e
a vaginite atrófica pode ser acompanhada de corrimento vaginal purulento e apresentar
dispareunia e hemorragia pós-coito.
D) o uso de antibióticos que diminuem a concentração de lactobacilos, favorecendo o crescimento de fungos, predispõe ao aparecimento de candidíase vulvovaginal.
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Questão 07
Considerando-se o tratamento da endometriose, é INCORRETO afirmar que
A) a laparoscopia é considerada um exame auxiliar no diagnóstico e classificação pois possibilita a visualização de lesões na pelve e nos órgãos genitais internos, bem como a
realização de biópsias.
B) o diagnóstico definitivo é obtido mediante realização de biópsia em áreas consideradas
como lesões endometrióticas e pelo achado de glândulas endometriais no estudo histopatológico do material colhido.
C) os exames complementares  como CA-125, anticorpos anticardiolipina (IgM) e proteína C reativa  devem ser considerados para o diagnóstico definitivo.
D) um fator importante é a relação com outras doenças auto-imunes ou com antígenos leucocitários humanos individuais.

Questão 08
Uma paciente apresenta-se com queixa de corrimento vaginal.
Nesse caso, considerando-se os fatores que devem ser considerados pelo médico, é INCORRETO afirmar que
A) a prevenção secundária consiste na detecção e tratamento precoces, com o objetivo de
evitar complicações e de romper a cadeia epidemiológica de propagação, bem como no
diagnóstico e tratamento adequados.
B) a resposta local, de acordo com os conceitos anatomopatológicos de infecção e inflamação, é desencadeada por agentes infecciosos propriamente ditos.
C) o principal sinal, em pacientes portadoras de vaginites, é o corrimento, muitas vezes de
odor desagradável, que pode estar associado a prurido, disúria e edema.
D) o trato genital inferior apresenta fluido de composição bioquímica complexa e proveniente de várias fontes  como secreções vulvares das glândulas sebáceas e sudoríparas.
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Questão 09
A infecção do trato urinário caracteriza-se pela presença de microorganismos e por alterações texturais que eles causam nos rins e nas vias urinárias.
Considerando-se essa ocorrência, é INCORRETO afirmar que
A) a associação de bactérias, piúria e sintomatologia típica constitui a tríade característica
de infecção do trato urinário.
B) a bacteriúria assintomática é sempre considerada infecção do trato urinário, ao passo que
a piúria é sempre tida como sinal de inflamação.
C) a presença de sintomatologia típica de infecção do trato urinário, sem bacteriúria e piúria, tem sido descrita como síndrome uretral, uma infecção do trato urinário.
D) alguns fatores anatômicos e funcionais podem favorecer a instalação, a manutenção e a
recorrência da infecção urinária.

Questão 10
Considerando-se as doenças sexualmente transmissíveis, é INCORRETO afirmar que
A) a sífilis é causada pelo Treponema pallidum, uma espiroqueta cujos movimentos característicos permitem sua identificação ao exame de campo escuro.
B) o cancróide, ou cancro venéreo simples, é uma doença infectocontagiosa aguda, causada
pela Chlamydia trachomatis.
C) o herpes simples engloba vários quadros clínicos causados pelo herpes-vírus humano,
que apresenta dois tipos: o HVS-1 e HVS-2.
D) os quadros clínicos causados pelo HPV (Human Papillomavirus) variam em função do
tipo de vírus detectado.
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Questão 11
Os sinais e sintomas do climatério decorrem, principalmente, da queda dos níveis de estrogênios e, em menor proporção, da falta ou diminuição acentuada de progesterona.
Considerando-se o climatério feminino, é INCORRETO afirmar que
A) a queixa, inicialmente, é de sangramento irregular, com ciclos curtos e, a princípio, profusos e, depois, em pequenas perdas, até que, finalmente, ocorre a amenorréia.
B) as alterações noradrenérgicas, da dopamina e da serotonina, bem como o aumento de
FSH, LH, ACTH somatostatina, betaendorfina, hormônio de crescimento e prolactina
são característicos dessa fase.
C) as mudanças bioquímicas de neuropeptídeos e neurotransmissores detectadas nessa fase
provavelmente contribuem para a fisiopatologia dos sintomas  como insônia, depressão, ansiedade, irritabilidade e modificação da libido.
D) as pacientes, nessa fase, podem relatar modificação na postura, diminuição da estatura,
mialgia, lombalgia e artralgia, que costumam revelar uma osteoporose já instalada.

Questão 12
Existem princípios gerais da anatomia dos vasos sangüíneos pélvicos  como o controle do
suprimento sangüíneo e a hemostasia meticulosa, que são as recomendações mais comuns.
Algumas características são peculiares a essa vascularização e podem ter implicações na
prática cirúrgica.
Considerando-se essa anatomia e suas implicações cirúrgicas, é INCORRETO afirmar que
A) a rede vascular pélvica é suprida por uma extensa rede de conexões colaterais, que permite uma rica comunicação anastomótica entre diferentes sistemas de grandes vasos.
B) a rede vascular pélvica é um sistema de grande volume e de grande fluxo, com enorme
capacidade expansiva durante toda a vida reprodutiva das mulheres.
C) a variação anatômica entre as pessoas quanto ao padrão de ramificação dos vasos ilíacos
internos é significativa e, ocasionalmente, um ramo pode originar-se totalmente de outro
vaso pélvico.
D) os vasos pélvicos mantêm o suprimento sangüíneo e desempenham papel importante na
estabilização e na suspensão pélvicas, produzindo condensações da fáscia endopélvica, o
que reforça a posição normal dos órgãos pélvicos.
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Questão 13
As modificações fisiológicas na composição sangüínea materna tornam difícil o reconhecimento de condições patológicas, o que exige, por vezes, extensa investigação laboratorial.
Entre os parâmetros necessários à comprovação de anemia ferropriva, NÃO se inclui
A) capacidade total de saturação da transferrina (CTST) abaixo de 400 mcg %.
B) ferro sérico abaixo de 30 mcg %.
C) microcitose e hipocromia no sangue periférico.
D) teor de hemoglobina inferior a 11 g%.

Questão 14
Do ponto de vista clínico, as modificações cardiovasculares têm importância pela sobrecarga que determinam na grávida cardiopata.
Considerando-se essas modificações, é INCORRETO afirmar que
A) a elevação do rendimento cardíaco se dá por volta da vigésima semana de gestação e se
mantém majorado no terceiro trimestre.
B) a pressão arterial não tende a modificar-se durante a gravidez; por isso, a elevação do
débito cardíaco está associada a uma redução expressiva na resistência vascular periférica.
C) a reatividade vascular na gravidez humana é equilibrada, em parte, pela ação das prostaglandinas sobre a camada muscular lisa dos vasos.
D) uma redução na resistência vascular periférica, mais acentuada no início da gravidez,
resulta do rendimento cardíaco aumentado e da pressão arterial decrescente.
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Questão 15
Do ponto de vista da distribuição topográfica, quando fora do útero, o ovo pode implantarse, primitivamente, no ovário, no peritônio ou na trompa.
Considerando-se essas possibilidades, é INCORRETO afirmar que
A) a prenhez heterotópica consiste na presença, em uma mesma paciente, de uma gravidez
intra-uterina e de uma outra extra-uterina.
B) o diagnóstico de gravidez abdominal primitiva depende da comprovação de tubas e ovários normais, sem evidências de gestação recente e de fístulas uteroperitoniais.
C) o sinal de Piskacek se caracteriza como uma intensa deformação do fundo uterino, que
faz o útero assumir uma forma bilobulada.
D) o sinal de Ruge-Simon, na gravidez ectópica intersticial, se caracteriza como um desvio
vertical do fundo do útero.

Questão 16
Considerando-se a ocorrência de hemorragias na gravidez, é INCORRETO afirmar que
A) a mola hidatiforme se caracteriza por uma hemorragia de repetição, que imita as perdas
da placenta prévia e em que a perda sangüínea é sempre igual a cada novo surto, embora
a gravidade sistêmica seja sempre aumentada em relação ao sangramento anterior.
B) a rotura uterina se caracteriza por hemorragia discreta ou profusa, que pode denunciar-se
por perda vaginal ou permanecer oculta, dissimulada em hematomas dissecantes dos ligamentos largos ou em fundos de sacos na pelve.
C) a síndrome do ovo ou do feto evanescente é causa de efusão sangüínea e de dores na
gestação, evento que ocorre no primeiro trimestre e pode ser motivado pela eliminação
de um ou mais ovos de gestação múltipla, com sobrevida dos remanescentes.
D) a trombocitopenia microangiopática  cuja forma mais grave ocorre na denominada
síndrome de Hellp  pode representar sinal precoce de hipertensão, induzida pela gestação, mesmo na ausência de proteinúria.
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Questão 17
O conceito de gestação de alto risco está intimamente associado ao risco fetal, conquanto
possa, lato sensu, estender-se ao próprio prognóstico materno.
Considerando-se a prevenção desse tipo de gravidez, é INCORRETO afirmar que
A) a avaliação da vitalidade fetal, ou cardiotocografia basal, apresenta, na gestação de alto
risco, alterações transitórias  como a desaceleração tardia , que é descrita como
uma redução na freqüência cardiofetal ocasionada pela movimentação fetal.
B) a avaliação das atividades biofísicas do feto permite que se obtenham, indiretamente,
informações acerca do grau de higidez do seu SNC.
C) o crescimento intra-uterino retardado é entidade mórbida da maior importância em obstetrícia, constituindo-se uma das principais causas de gestação de alto risco.
D) o registro diário dos movimentos fetais deve ser realizado, mediante contagem desses
movimentos pela paciente, por um período de 12 horas.

Questão 18
A doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) tem elevada incidência e a sua fisiopatologia caracteriza-se por alterações em vários órgãos da gestante.
Assim sendo, é INCORRETO afirmar que
A) a lesão renal própria da DHEG, difusa e uniforme, se localiza no glomérulo, onde se
caracteriza por edema e isquemia.
B) a resistência total da circulação renal, nas alterações hemodinâmicas, está diminuída,
atingindo quase a metade da ocorrente na gestação normal.
C) as alterações morfológicas e funcionais do organismo da gestante com DHEG têm como
causa fundamental o espasmo arteriolar, que provoca alterações na parede vascular.
D) as lesões hemorrágicas do cérebro se explicam, numa primeira fase, pelo aumento da
permeabilidade vascular e a hemorragia, no caso, se apresenta como petéquias esparsas
pelo encéfalo.
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Questão 19
Considerando-se as infecções como fator determinante do abortamento e da morte ovular, é
INCORRETO afirmar que elas
A) condicionam, ao atingir a placenta, acentuada insuficiência desse órgão e conseqüente
óbito do concepto.
B) produzem hipertermia e surtos febris, aumentando, conseqüentemente, a cinética uterina
e deflagrando o abortamento.
C) provocam lesões no endométrio, que o tornam inadequado à boa transformação decidual.
D) se identificam como causa da expulsão do ovo, com, ou sem, malformação dos anexos e
do concepto.

Questão 20
Na incompatibilidade sangüínea do casal, o diagnóstico pode ser efetuado com grande segurança e oportunidade, em face dos conhecimentos atuais sobre sua etiopatogenia e dos novos recursos propedêuticos existentes.
Considerando-se esses novos conhecimentos e recursos, é INCORRETO afirmar que
A) a discordância principal no sistema Rh  gestante Rh negativo e marido Rh positivo 
responde por mais de 90% das histórias de doença hemolítica perinatal.
B) a mulher Rh positivo e o marido Rh negativo constituem um caso raro de incompatibilidade e, para que esta se manifeste, se faz necessário que a mulher seja homozigótica para um ou mais Rh.
C) o exame de sangue do casal não deve se limitar a classificá-lo em Rh positivo ou negativo, mas, ampliando-se a pesquisa, devem-se procurar os diferentes antígenos do sistema
Rh.
D) uma nítida predominância da combinação mulher do grupo A / marido do grupo O, a
mais importante no sistema ABO, é observada nos casos de doença hemolítica perinatal.
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Questão 21
A evolução do sistema ótico possibilitou a identificação de imagens endometriais anormais
e de outros achados intracavitários  como pólipos, miomas, sinéquias e malformações. A
partir daí, desenvolveram-se geradores capazes de utilizar energia bipolar e monopolar, laser, crioablação, radiofreqüência e outros, que, associados a meios de distensão, permitem
realizar com mais segurança procedimentos conservadores.
Considerando-se essas novas condutas, é INCORRETO afirmar que
A) a ablação endometrial por microondas, realizada sob visão histeroscópica, pode destruir
até 6 mm da espessura endometrial.
B) a distensão da cavidade, é feita com glicina, sorbitol e manitol  soluções nãocondutoras de eletricidade , que podem provocar distúrbios hemodinâmicos devido a
intravasamento.
C) a distensão da cavidade, quando se utiliza energia bipolar, pode ser realizada com soro
fisiológico e/ou ringer lactato, o que diminui o risco de intravasamento.
D) a hidrotermoablação endometrial, em que se utiliza solução salina na temperatura entre
70oC e 90°C, é realizada sob visão histeroscópica.

Questão 22
Sempre que os resultados cirúrgicos da laparoscopia forem iguais ou superiores aos da laparotomia, a via laparoscópica deve ser preferencial, porque oferece muitas vantagens.
Entre essas vantagens, NÃO se inclui
A) aumento considerável da imagem, decorrente do uso da ótica e da microcâmera, o que
permite maior precisão cirúrgica e possibilita melhores condições ao trauma.
B) menor incidência de hematoma e de infecção de parede, o que contribui para um excelente resultado estético.
C) menor tempo de internação e, também, de convalescença, o que possibilita retorno mais
rápido às atividades normais.
D) menos dor no pós-operatório, porque o trauma cirúrgico é, geralmente, menor.
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Questão 23
Vários termos ou expressões são utilizados para descrever o prolapso genital feminino e,
embora, geralmente, sejam insatisfatórios e algo imprecisos, são tão fixados na literatura
que é impossível evitar seu uso.
Assinale a alternativa que apresenta uma definição INCORRETA.
A) A cistouretrocele é a cistocele que inclui a uretra como parte do complexo de órgãos
prolapsados.
B) A enterocele é a herniação do reto no terço superior da parede vaginal.
C) A retocele é a protrusão do reto para a luz vaginal posterior.
D) O prolapso uterino é a descida do útero e do colo pelo canal vaginal, em direção ao intróito vaginal.

Questão 24
A resposta sexual na mulher é mediada por uma interação complexa de fatores psicológicos,
ambientais e fisiológicos. A fase inicial da resposta sexual é a do desejo, a que se seguem
quatro fases sucessivas descritas por Masters e Johnson.
Considerando-se essas fases, é INCORRETO afirmar que
A) a fase de excitação é mediada pelo sistema nervoso simpático e se caracteriza por sentimentos eróticos e pelo surgimento da lubrificação vaginal.
B) a fase de orgasmo é uma resposta miotônica, mediada pelo sistema nervoso simpático, e
consiste numa súbita liberação da tensão que se estabeleceu durante as fases de excitação e platô.
C) a fase de platô é aquela em que a tensão sexual e os sentimentos eróticos se intensificam
e a vasocongestão alcança a intensidade máxima.
D) a fase de resolução ocorre após a liberação súbita da tensão sexual, que decorre do orgasmo, e, nela, as mulheres experimentam uma sensação de relaxamento e bem-estar.
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Questão 25
Considerando-se a fisiologia reprodutiva e o padrão relativo de variabilidade ovariana, uterina e hormonal ao longo do ciclo menstrual, é INCORRETO afirmar que
A) os níveis crescentes de estrogênio produzem feedback negativo para a secreção de FSH,
de cuja diminuição depende o pico de LH, em que este é estimulado e produz a ovulação.
B) os níveis de esteróides gonadais, que, no início de cada ciclo menstrual mensal, estão
baixos, começam a diminuir desde o fim da fase lútea do ciclo anterior.
C) os níveis de FSH, com o desaparecimento do corpo lúteo, começam a aumentar e, então,
um grupo de folículos em crescimento é recrutado.
D) os níveis de progesterona aumentam subitamente após a ovulação, enquanto os de estrogênio e progesterona se mantêm elevados durante toda vida do corpo lúteo, ou seja, até
sua extinção.

Questão 26
A área subperitonial da pelve verdadeira é dividida em espaços virtuais pelos vários órgãos
e seus respectivos revestimentos fasciais e pelos espessamentos da fáscia endopélvica em
ligamentos e septos.
Considerando-se a caracterização desses espaços, é INCORRETO afirmar que
A) o espaço paravesical é limitado pela fáscia do músculo obturador interno, bem como,
lateralmente, pelo diafragma pélvico, medialmente, pelo pilar vesical e, inferiormente,
pela fáscia endopélvica.
B) o espaço pré-vesical é um espaço virtual limitado, anteriormente, pela bexiga e coberto
pela fáscia transversal e se estende até o umbigo, entre os ligamentos umbilicais mediais.
C) o espaço retovaginal é limitado, anteriormente, pelo septo retovaginal; posteriormente,
pela parede anterior do reto; e, lateralmente, pelos septos retais descendentes.
D) o espaço vesicovaginal é separado do espaço de Retzius pela fáscia endopélvica.
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Questão 27
O tratamento cirúrgico para a incontinência urinária de esforço pode ser classificado em
quatro amplas categorias.
Considerando-se as cirurgias realizáveis e o mecanismo de ação de cada uma delas, é
INCORRETO afirmar que
A) a colporrafia vaginal anterior tem como mecanismo de ação evitar o deslocamento excessivo da fáscia endopélvica sob a uretra, de forma que esta possa se fechar com o aumento da pressão abdominal.
B) as operações com alça, utilizadas em pacientes com disfunção esfincteriana intrínseca,
têm como mecanismo de ação a suspensão do colo vesical, sem provocar qualquer obstrução da uretra e sem precisar de tracionar a alça.
C) as operações de preservação são operações de suspensão intencionalmente obstrutivas,
com implantação de esfíncter urinário artificial e derivação urinária.
D) as operações retropúbicas, realizadas para corrigir a hipermotilidade anatômica da uretra, têm como, mecanismo de ação a suspensão do colo vesical, pela fixação da fáscia
endopélvica periuretral a outra estrutura na pelve anterior.

Questão 28
Considerando-se o diagnóstico diferencial da hemorragia uterina anormal, é INCORRETO
afirmar que
A) a adolescente que apresenta esse tipo de hemorragia deve ser submetida a teste de gravidez, independentemente de suas declarações sobre seu relacionamento sexual.
B) a hemorragia anovulatória pode ser muito freqüente, prolongada ou intensa, particularmente após um longo intervalo de amenorréia.
C) a hemorragia irregular, ou pós-coito, pode estar associada a cevicite pós-clamídia quando se tratar de adolescentes.
D) essa forma de hemorragia não está associada a disfunção da glândula tireóide.
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Questão 29
Considerando-se as repercussões da gravidez sobre a pele e fâneros, é CORRETO afirmar
que
A) a hipertricose foi descrita por Halban como um fenômeno fisiológico, que pode ser discreto e passar desapercebido e que desaparece após o parto.
B) a pigmentação e a hipercromia gravídica fisiológica são bem nítidas em mulheres mais
expostas aos raios solares.
C) as estrias e as víbices estão presentes em numerosas gestantes  como linhas paralelas,
circulares e irregulares  do início da gravidez até o sexto mês, e são acompanhadas de
prurido intenso.
D) o eritema palmar se apresenta, na sua grande maioria, como um eritema puntiforme, que
se distribui por toda a região palmar, como uma vermelhidão difusa.

Questão 30
Considerando-se as alterações que ocorrem nas glândulas mamárias durante a gestação, é
INCORRETO afirmar que
A) a aréola primitiva se torna mais escura e se observa, ao seu redor, uma aréola secundária, menos pigmentada e de limites imprecisos, chamada aréola gravídica, cuja presença
constitui o sinal de Hunter.
B) a inspeção detecta aumento de volume das mamas, que se mostram, geralmente, sensíveis à palpação, em conseqüência de hipertrofia e de hiperplasia, bem como de modificações que, gradativamente, as preparam para a função de amamentação.
C) a melhor circulação que acompanha o desenvolvimento das mamas deixa perceber uma
trama de vasos venosos na pele, chamada trama de Haller.
D) a secreção do colostro aparece do segundo mês em diante e pode ser percebida pela expressão da base da mama.
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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.

20

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.
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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 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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