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 CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
Questão 01
O periodonto de proteção, quando sadio, apresenta o chamado espaço biológico.
É CORRETO afirmar que esse espaço se define como a distância
A) entre a inserção conjuntiva e a crista óssea alveolar.
B) entre a inserção conjuntiva e o cemento.
C) entre a união amelocementária e o pico da papila gengival.
D) entre o fundo do sulco gengival histológica e a crista óssea alveolar.

Questão 02
Com relação ao periodonto de proteção, têm-se distinguido diferentes grupos de fibras do
grupo dental.
Considerando-se a área em que se apresenta, é CORRETO afirmar que
A) a fibra dentogengival vai do cemento à crista gengival.
B) a fibra dentoperiostal vai da dentina ao periósteo.
C) as fibras semicirculares saem da dentina proximal de um dente e vão até a proximal de
outro dente, ocupando o hemidente.
D) as fibras transalveolares saem do cemento, atravessam o osso e se ligam ao osso novamente.

Questão 03
Considerando-se o periodonto de sustentação, é CORRETO afirmar que corresponde à
A) estrutura de natureza ectomesenquimal.
B) estrutura dento-alveolar que compreende o osso esponjoso e o ligamento periodontal.
C) estrutura dento-alveolar que compreende o osso fasciculado lamelar e o osso esponjoso.
D) estrutura dento-alveolar que compreende o osso, o esmalte e o ligamento.
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Questão 04
Considerando-se o ligamento periodontal, é INCORRETO afirmar que ele
A) circula as raízes dos dentes.
B) corresponde ao tecido conjuntivo frouxo.
C) é mais largo no nível da raiz.
D) une o cemento radicular ao osso alveolar.

Questão 05
Considerando-se o cemento, é CORRETO afirmar que
A) sofre remodelação semelhante à do tecido ósseo.
B) tem vasos linfáticos.
C) tem vasos sangüíneos.
D) não tem inervação.

Questão 06
Um dos “sintomas clínicos” importantes no diagnóstico da doença periodontal, se caracteriza pela
A) diminuição da profundidade de sondagem.
B) resistência dos tecidos periodontais aumentada à sondagem.
C) retração gengival com afrouxamento tecidual.
D) aparência róseo pálido do tecido gengival.

Questão 07
Entre as ocorrências comuns na doença periodontal avançada, NÃO se inclui
A) a perda de dentes posteriores com conseqüente aumento da dimensão vertical de oclusão
(DVO).
B) a migração de dentes.
C) a mobilidade acentuada de vários dentes.
D) o aparecimento de diastemas.
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Questão 08
Considerando-se a periodontite juvenil, segundo BAER (1971), é INCORRETO afirmar
que
A) afeta mais pessoas do sexo feminino.
B) afeta mais pessoas do sexo masculino.
C) aparece entre os 11 e os 15 anos.
D) caracteriza uma tendência familiar.

Questão 09
É CORRETO afirmar que o microorganismo identificado por GILLETTE e JOHSON
(1972) e SAGLIE et al (1982) como a principal espécie invasora na periodontite juvenil
é (são)
A) a Capnocytophaga.
B) a Wolinella recta.
C) o Actinobacillus actinomycetemcomitans.
D) os bastões anaeróbicos móveis.

Questão 10
Considerando-se a gengivite ulceronecrosante aguda (GUNA), é INCORRETO afirmar que
ela se caracteriza
A) pela ausência de sangramento provocado.
B) pela presença de ulcerações necrosantes interproximais.
C) por ser dolorida ao toque.
D) por ulcerações cobertas por resíduos branco-amarelados ou acizentados.
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Questão 11
É CORRETO afirmar que o procedimento utilizado para a remoção de cálculo, cemento e
dentina, objetivando-se uma superfície lisa e polida, é denominada raspagem
A) preliminar.
B) subgengival com aplainamento radicular.
C) subgengival simples.
D) supragengival.

Questão 12
Considerando-se o trauma primário, é CORRETO afirmar que
A) diminui a velocidade da doença periodontal.
B) é causado por um trauma automobilístico.
C) é irreversível.
D) ocorre no periodonto saudável.

Questão 13
Considerando-se o preparo de uma coroa total metalocerâmica, é CORRETO afirmar que o
término cervical dele se faz,
A) no nível histológico, a 0,5 mm do sulco gengival.
B) no nível intra-sulcular, a 1,5 mm do sulco gengival.
C) no nível próximo da crista óssea, a 0,5 mm desta.
D) no nível ultra-sulcular, a 2,0 mm do sulco gengival.
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Questão 14
Sabe-se que a coroa clínica representa o braço de potência e a porção radicular intra-óssea, o
braço de resistência.
Assim sendo, é CORRETO afirmar que, no trauma secundário,
A) o braço de resistência é duas vezes maior que o braço de potência.
B) o braço de resistência é igual ao braço de potência.
C) o braço de resistência é maior que o braço de potência.
D) o braço de resistência é menor que o braço de potência.

Questão 15
Considerando-se as seguintes doenças sistêmicas, é INCORRETO afirmar que aquela que
apresenta manifestação oral é
A) a cardiopatia.
B) a leucemia monocítica aguda.
C) a mielose eritrêmica aguda.
D) o diabete mellitus.

Questão 16
É INCORRETO afirmar que a gengivite da gravidez é conseqüência de
A) alimentação diminuída.
B) metabolismo tecidual alterado.
C) níveis elevados de progesterona.
D) resposta inflamatória exagerada.

Questão 17
Entre os tumores malignos da mucosa oral, NÃO se inclui
A) o carcinoma epidemóide.
B) o linfoma histiocítico.
C) o sarcoma de Kaposi.
D) Papiloma escamoso
7

Questão 18
Considerando-se as várias vantagens do retalho posicionado apical, é CORRETO afirmar
que
A) a perda óssea é aumentada se houver cobertura do tecido mole sobre o osso alveolar.
B) a posição da margem gengival não pode ser controlada.
C) a profundidade da bolsa é diminuída após a cirurgia.
D) a faixa de gengiva inserida nesse procedimento não pode aumentar.

Questão 19
Entre os procedimentos empregados para aumentar a largura da faixa de gengiva queratinizada, NÃO se inclui
A) o uso de alloderm.
B) o enxerto gengival livre.
C) o enxerto pediculado gengival.
D) o posicionamento coronal do retalho.

Questão 20
É CORRETO afirmar que a ressecção radicular é usada
A) no envolvimento de furca classe I.
B) no envolvimento de furca classe II inicial.
C) no envolvimento de furca classe II avançada e classe III.
D) no envolvimento de furca classe IV.

Questão 21
Considerando-se a seleção da raiz a ser mantida após a separação radicular, é INCORRETO
afirmar que o fator mais importante a ser considerado é
A) a anatomia da raiz.
B) a estabilidade de cada raiz.
C) o nível ósseo mantido semelhante em ambas as raízes.
D) implantação óssea menor que 5 mm.
8

Questão 22
Considerando-se o tratamento ortodôntico em paciente periodontal, é CORRETO afirmar
que o procedimento mais importante consiste em
A) considerar o ajuste oclusal desnecessário.
B) fazer consultas de 40 em 40 dias.
C) usar elástico para movimentação mais rápida.
D) usar força suave do tipo intermitente.

Questão 23
Entre as indicações de enxerto de conjuntivo, NÃO se inclui a de
A) aumentar a faixa de gengiva inserida.
B) aumentar o volume vestibular na área gengival.
C) diminuir a faixa de gengiva inserida.
D) fechar alvéolo pós-exodontia, como primeira intenção.

Questão 24
Considerando-se a rotina de terapia de manutenção periodontal, é INCORRETO afirmar
que se deve estar atento
A) à informação, à motivação, à raspagem e ao polimento.
B) ao exame e à avaliação das condições periodontais com o padrão de controle da placa do
paciente.
C) ao tratamento cirúrgico dos processos periodontais.
D) ao aplainamento radicular
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Questão 25
Considerando-se a raspagem e o alisamento radiculares, é CORRETO afirmar que, do ponto
de vista clínico, se deve raspar até
A) obter uma superfície lisa e dura.
B) remover toda a dentina.
C) remover todo o cemento.
D) remover todo o esmalte.

Questão 26
É CORRETO afirmar que, na periodontia, a importância do preparo inicial consiste em
A) aumentar a inflamação gengival.
B) aumentar os fatores etiológicos locais.
C) preparar os tecidos para a cirurgia periodontal.
D) aumentar o volume da placa bacteriana.

Questão 27
É CORRETO afirmar que o tratamento para a gengivite consiste em fazer
A) raspagem e controle de placa.
B) retalho cirúrgico com deslize lateral.
C) retalho cirúrgico com posicionamento apical.
D) retalho cirúrgico com posicionamento coronal.

Questão 28
Considerando-se um procedimento de hemissecção de um molar inferior, é CORRETO afirmar que a raiz selecionada, quanto a forma, para ser pilar de uma prótese fixa é a
A) distal.
B) distovestibular.
C) mesial.
D) mesiovestibular.
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Questão 29
É INCORRETO afirmar que, nos casos de recobrimento radicular, se deve observar
A) a largura da área radicular exposta.
B) a oclusão do paciente.
C) a altura da área radicular exposta.
D) a ausência de gengivo queratinizado.

Questão 30
É INCORRETO afirmar que se devem indicar procedimentos cirúrgicos ressectivos nos
casos de
A) defeitos ósseos de uma parede.
B) defeitos ósseos de duas paredes.
C) proeminências ósseas nas faces vestibular e lingual.
D) defeitos ósseos de três paredes

11

 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.
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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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