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 CONHECIMENTOS ESPECIALIZADO
Questão 01
Considerando-se o diafragma, é INCORRETO afirmar que
A) esse músculo tem origem na terceira semana de vida, a partir do septo transverso do celoma, do mesogástrio lombar e da membrana pleuroperitoneal.
B) os defeitos diafragmáticos são mais comuns nas regiões anterolaterais e são chamados
forames de Bochdalek.
C) os orifícios que podem persistir, embora mais raramente, nas porções médio-anteriores,
são chamados forames de Morgani.
D) uma anomalia muito rara é o diafragma acessório, mais freqüentemente à direita, que
equivale a uma duplicação parcial do músculo.

Questão 02
Considerando-se a ocorrência de mediastinites, é INCORRETO afirmar que
A) a mediastinite fibrosante se encontra associada a tireoidite de Ridel, pseudotumor de órbita, contratura de Dupuytren, doença de Peyronie e colangite esclerosante.
B) a mediastinite granulomatosa tem sua sede principal no mediastino inferior.
C) a tuberculose, a histoplasmose, a sarcoidose, a sífilis e a actinomicose podem causar essa doença.
D) o S. epidermidis e o S. aureus são os principais responsáveis pela mediastinite secundária à esternotomia mediana.

Questão 03
Considerando-se os derrames pleurais, é INCORRETO afirmar que
A) a insuficiência cardíaca congestiva é a causa mais comum de transudato pleural.
B) células mesoteliais não são encontradas no derrame pleural por tromboembolismo, ao
contrário do que ocorre nos derrames pleurais tuberculosos.
C) derrame pleural à esquerda, na insuficiência cardíaca, deve ser motivo para se suspeitar
de tromboembolismo.
D) o transudato, na insuficiência cardíaca, costuma ser mais comum à direita.
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Questão 04
Considerando-se as síndromes paraneoplásicas, é INCORRETO afirmar que
A) a síndrome de Claude Bernard-Horner, resultante do envolvimento do simpático cervical, não se constitui em síndrome paraneoplásica.
B) essas síndromes, em geral, são indicativas de bom prognóstico.
C) essas síndromes podem ocorrer com tumores de localização extratorácica.
D) o carcinoma brônquico se acompanha dessa síndrome em 30% dos casos, sendo que o
adenocarcinoma e o carcinoma epidermóide apresentam a síndrome paraneoplásica do
tipo osteoconjuntivo.

Questão 05
Considerando-se os nódulos solitários de pulmão, é INCORRETO afirmar que
A) a grande maioria desses nódulos é de causa benigna.
B) esses nódulos podem se enquadrar em três grupos: provavelmente malignos, provavelmente benignos e indeterminados.
C) os indivíduos portadores de tuberculoma, na maioria das vezes, não reagem à tuberculina.
D) os nódulos pulmonares que surgem em indivíduos com idade superior a 50 anos são,
mais freqüentemente, de natureza maligna.

Questão 06
Considerando-se o sistema TMN para o estadiamento do câncer de pulmão, é INCORRETO
afirmar que
A) a ocorrência de derrame pleural associado ao câncer de pulmão se enquadra no
descritor T4.
B) o achado de células neoplásicas no escarro sem lesões evidentes no radiograma de tórax
se enquadra no descritor Tx.
C) o tumor de Pancoast se enquadra no descritor T3.
D) os tumores com menos de 3 cm que não invadem a pleura visceral se enquadram no descritor T1.
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Questão 07
Entre as medidas terapêuticas indicadas no caso de tórax instável, NÃO se inclui(em)
A) a drenagem pleural quando indicada ventilação mecânica.
B) a fixação cirúrgica de fraturas.
C) a ventilação mecânica.
D) as aspirações traqueais freqüentes.

Questão 08
Considerando-se os linfomas é CORRETO afirmar que aquele que mais compromete o mediastino como afecção primária é o do tipo
A) esclerose nodular.
B) histiocítico.
C) indiferenciado de Burkitt.
D) linfocítico bem diferenciado.

Questão 09
Considerando-se os tumores pulmonares e das vias aéreas, é INCORRETO afirmar que
A) o carcinoma adenóide cístico, ou cilindroma, se origina nas células dos ductos ou das
glândulas secretoras de muco e se disseminam pelo plano submucoso.
B) o carcinoma mucoepidermóide é mais comum na infância.
C) o condroadenoma é o tumor pulmonar benigno mais freqüente.
D) o tumor carcinóide é o tumor endobrônquico mais comum na infância.

Questão 10
Entre os métodos usados no diagnóstico do câncer de pulmão, NÃO se inclui
A) a punção transtorácica.
B) a espirometria.
C) o exame de escarro.
D) o radiograma de tórax.
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Questão 11
Considerando-se a insuficiência respiratória aguda, é INCORRETO afirmar que essa doença,
A) quando decorre de distúrbio de trocas gasosas, é tratada, primariamente, por ventilação
mecânica.
B) quando decorre de distúrbio de trocas gasosas, pode cursar com PaCO2 baixa, normal
ou elevada.
C) quando decorre de mecanismo ventilatório, pode ocorrer na ausência de doença primária do parênquima pulmonar.
D) quando tem padrão primariamente ventilatório, pode resultar de intoxicação exógena
por barbitúricos.

Questão 12
Considerando-se a interpretação da gasometria arterial em portadores de insuficiência respiratória aguda, é CORRETO afirmar que
A) a existência de um gradiente alvéolo-arterial para o O2 explica por que a pressão alveolar de oxigênio (PAO2) é inferior à pressão arterial de oxigênio (PaO2).
B) a insuficiência respiratória aguda de padrão ventilatório puro cursa com elevação do
gradiente alvéolo-arterial de O2.
C) o gradiente alvéolo-arterial de O2 é um bom parâmetro para o acompanhamento da insuficiência respiratória por distúrbio de trocas gasosas.
D) um gradiente alvéolo-arterial existe, fisiologicamente, tanto para o O2 quanto para o
CO2.
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Questão 13
Considerando-se a avaliação de problemas pulmonares, é INCORRETO afirmar que
A) a tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) com cortes finos, em inspiração e em expiração, é adequada para a avaliação da suspeita clínica de bronquiolite.
B) a tomografia helicoidal com contraste é indicada para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, mas não tem utilidade na propedêutica do nódulo pulmonar.
C) as calcificações excêntricas ou puntiformes múltiplas ocorrem em nódulos pulmonares
tanto malignos quanto benignos.
D) os derrames pleurais de volume igual ou inferior a 300 ml geralmente não são visíveis
na radiografia de tórax em PA.

Questão 14
Entre os sinais indiretos de atelectasia pulmonar à radiografia de tórax, NÃO se inclui
A) a elevação da hemicúpula diafragmática.
B) o deslocamento da cissura.
C) o deslocamento do hilo pulmonar.
D) o deslocamento do mediastino.

Questão 15
É CORRETO afirmar que o melhor esquema de medicação inalatória para o tratamento inicial de um asmático persistente moderado consiste em
A) beta - 2 - agonista de curta duração, quando necessário, e corticosteróides, duas vezes/dia.
B) beta - 2- agonista de curta duração, quatro vezes/dia, e corticosteróides, duas vezes/dia.
C) beta - 2 - agonista de longa duração e corticosteróides inalatórios, combinados no
mesmo dispositivo, duas vezes/dia, bem como beta - 2 -agonista de curta-duração,
quando necessário.
D) brometo de ipratrópio e beta - 2 - agonistas de curta duração combinados no mesmo
dispositivo, quando necessário, bem como corticosteróides inalatórios, duas vezes/dia.
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Questão 16
Considerando-se a hipocalemia causada por fármacos usados no tratamento da asma, é
CORRETO afirmar que
A) os beta - 2 - agonistas não desviam o potássio para o meio intracelular.
B) a aminofilina diminui a perda renal e desvia o potássio para o meio intracelular.
C) os corticosteróides orais aumentam a perda renal de potássio.
D) corticosteróides e beta – 2 – agonistas não interferem nos níveis séricos de potássio

Questão 17
Entre os sinais de crise grave de asma, NÃO se inclui
A) a ausência de sibilos em paciente com sons respiratórios reduzidos.
B) a freqüência cardíaca superior a 120 bpm.
C) a retração acentuada do esternoclidomastóideo.
D) o pulso paradoxal de 10 mmHg.

Questão 18
Um paciente apresenta-se com tosse pouco produtiva há mais de quatro semanas. Informa
ser não-fumante e não estar em uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina.
Sua radiografia do tórax é normal.
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que, nesse caso, as três principais causas da tosse, em ordem decrescente de prevalência, são
A) asma, drenagem pós-nasal de secreções devido a rinossinusite e doença do refluxo gastroesofagiano.
B) de ordem psicogênica, asma e doença do refluxo gastroesofagiano.
C) drenagem pós-nasal de secreções devido a rinossinusite, asma e de ordem psicogênica.
D) drenagem pós-nasal de secreções devido a rinossinusite, asma e doença do refluxo gastroesofagiano.
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Questão 19
Considerando-se o uso de oxigênio em DPOC, nos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua, é CORRETO afirmar que
A) o uso contínuo de oxigênio melhora a função pulmonar  CVF e VEF1 e a qualidade de vida do paciente.
B) o uso de oxigênio por 12 horas/dia resulta no mesmo benefício que por 15 horas/dia.
C) o uso do oxigênio por, pelo menos, 15 horas/dia reduz o número de internações e aumenta a sobrevida dos pacientes.
D) os pacientes retentores de CO2 não devem fazer uso contínuo de oxigênio.

Questão 20
Considerando-se o diagnóstico etiológico da pneumonia adquirida na comunidade (PAC), é
CORRETO afirmar que
A) a forma de apresentação da doença  pneumonia típica ou atípica  depende da resposta inflamatória do hospedeiro e não, do agente etiológico envolvido, razão pela qual
essa classificação deve ser abandonada.
B) a pesquisa do agente etiológico deve ser realizada em todos os casos, pois tal conhecimento resulta em antibioticoterapia mais adequada e, conseqüentemente, em menores
taxas de morbimortalidade.
C) o Streptococcus pneumoniae é o agente etiológico mais freqüentemente encontrado em
todas as séries publicadas, independentemente da idade e da gravidade da doença.
D) os sinais e sintomas de apresentação dessa doença são suficientes para se determinar o
agente etiológico envolvido.
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Questão 21
Considerando-se o tratamento da pneumonia adquirida na comunidade (PAC), é INCORRETO afirmar que
A) a amoxicilina e/ou os macrolídeos constituem boa opção terapêutica para pacientes
ambulatoriais.
B) a cobertura antibiótica para germes atípicos  especialmente para Legionella pneumophila  é fundamental em casos de PAC grave e, também, naquela dirigida ao pneumococo, exceto em situações especiais.
C) a resistência do pneumococo às penicilinas e a outros antibióticos é possível em pacientes que fizeram uso de antibióticos betalactâmicos nos três últimos meses antecedentes ao episódio, predominando, no Brasil, o do tipo intermediário.
D) o uso de antibióticos da classe das fluoroquinolonas respiratórias é obrigatório no tratamento de cepas de pneumococos com resistência intermediária às penicilinas.

Questão 22
Um paciente que, em 1970, teve tuberculose e foi tratado com estreptomicina, isoniazida e
PAS está, atualmente, com tuberculose pulmonar confirmada por exames bacteriológicos.
Considerando-se a situação descrita, é CORRETO afirmar que, agora, o tratamento indicado deve consistir em
A) isoniazida + estreptomicina + etambutol (2 R+S+E / 7 S+E).
B) rifampicina + isoniazida + etambutol (2 R+H+E / 4 R+E).
C) rifampicina + isoniazida + pirazinamida (2 R+H+Z / 4 R+H).
D) rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol (2 R+H+Z + E / 7 R+H+E).

Questão 23
É CORRETO afirmar que, em pacientes portadores de HIV/AIDS, o teste tuberculínico é
considerado reator forte quando
A) abaixo de 5 mm.
B) igual ou superior a 5 mm.
C) igual ou superior a 9 mm.
D) igual ou superior a 10 mm.
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Questão 24
Considerando-se o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (TEP), é INCORRETO afirmar que
A) a angiotomografia normal, em pacientes com alta probabilidade clínica de TEP, exclui
esse diagnóstico.
B) a cintilografia pulmonar de ventilação/perfusão tem sensibilidade em torno de 80% e
seu maior valor está em ser um método pouco invasivo e de baixo risco.
C) a dispnéia e a taquipnéia são as manifestações clínicas mais comuns dos pacientes que
têm diagnóstico confirmado, ocorrendo em 90% ou mais de todos os casos.
D) o padrão ouro para esse diagnóstico é a arteriografia pulmonar.

Questão 25
Considerando-se a ocorrência de hipertensão pulmonar, é INCORRETO afirmar que
A) as principais causas de hipertensão pulmonar secundária são as doenças pulmonares
hipoxêmicas, as cardiopatias que levam a insuficiência ventricular esquerda e os distúrbios respiratórios do sono.
B) o cateterismo do coração direito com medida direta da PAP é, ainda, o padrão ouro para o diagnóstico.
C) o ecocardiograma subestima, com freqüência, os valores da PAP (pressão em artéria
pulmonar), principalmente em portadores de DPOC.
D) o tratamento da hipertensão pulmonar primária mediante uso de vasodilatadores modificou a história natural dessa doença.
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Questão 26
Analise estas afirmativas concernentes à sarcoidose:
I. Adenomegalias hilares bilaterais e simétricas são o achado mais precoce da sarcoidose
torácica e a forma mais comum de apresentação dessa doença.
II. Na sarcoidose, a corticoterapia modifica a evolução das adenopatias hilares, quando essas são a única manifestação da doença.
III. As adenopatias hilares, na sarcoidose, resolvem-se espontaneamente em um a dois anos
em até 90% dos casos e apenas os 10% restantes evoluem para a cronicidade.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.

Questão 27
Analise estas afirmativas concernentes à paracoccidioidomicose:
I. A paracoccidioidomicose é adquirida pela inalação de esporos do fungo Paracoccidioidis brasiliensis e pelo hábito de mascar graveto.
II. O exame direto das secreções respiratórias  escarro e lavado broncoalveolar  apresenta rendimento melhor que o cultivo em meio ágar Saburaud para o diagnóstico da
paracoccidioidomicose.
III. A sorologia por imunodifusão dupla em gel de ágar tem sensibilidade e especificidade
de até 95% e, embora seja um método indireto, é considerada ideal para triagem, devendo ser realizada em todos os casos de suspeita clínica da infecção pelo paracoco.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.
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Questão 28
Analise estas afirmativas concernentes a comprometimentos pulmonares:
I. A pleurite fibrinosa com derrame é a forma mais comum do comprometimento pulmonar no lúpus eritematoso sistêmico.
II. Fibrose pulmonar difusa associada a fenômeno de Raynaud e hipertensão pulmonar são
fortemente sugestivos de esclerose sistêmica progressiva.
III. A bronquiolite obliterante é praticamente a única expressão pulmonar da artrite reumatóide.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.

Questão 29
Analise estas afirmativas concernentes à DPOC:
I. Além do tabagismo, há outros fatores de risco para o desenvolvimento da DPOC  entre eles, a poluição intradomiciliar e a exposição à fumaça de fogão a lenha.
II. Um fumante passivo, mesmo quando portador de fatores genéticos predisponentes, jamais desenvolverá a DPOC.
III. A queda do VEF1 em fumantes pode ser reversível após a cessação do tabagismo,
mesmo quando há DPOC leve a moderada.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.

12

Questão 30
Analise estas afirmativas concernentes a problemas decorrentes do uso do tabaco:
I. Entre as ações patogênicas do cigarro sobre o sistema vascular, estão a vasoconstrição
periférica causada pela nicotina e a formação da carboxiemoglobina pela ligação estável do monóxido de carbono com a hemoglobina.
II. A medida da cotinina plasmática, salivar ou urinária não fornece informação sobre o
grau de consumo de nicotina, não sendo útil como marcador de dependência.
III. A nicotina, alcalóide presente na folha do tabaco, modifica a fisiologia cerebral e é a
principal responsável pela dependência ao fumo, enquanto o benzopireno, um hidrocarboneto, é a principal substância cancerígena do cigarro.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.
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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

5
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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
por terra muito da teoria marxista popularizada desde os anos 70, de que o Estado goza
14

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
35 dos participantes de Bilderberg 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,
45 informalmente, quem serão os cerca de cem luminares convidados anualmente.
Bilderberg 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
50 Fiat), Henry Kissinger, David Rockefeller, Edmond de Rothschild, a rainha Beatrix da
Holanda, a rainha Sofía e o rei Juan Carlos da Espanha, entre outros. Mas, como
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
55 foram traçados ali. Bill Clinton foi sabatinado por Bilderberg, em 1991, e Tony Blair,
em 1993, antes de ambos assumirem o comando de seus países.
SIMANTOB, Eduardo. Primeira Leitura, p. 72-73, jun. 2004. (Texto adaptado)

Questão 31
“Você conhece Bilderberg?” (Título)
Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase se
refere, principalmente, a um grupo de
A) banqueiros conceituados do Primeiro Mundo.
B) elementos representativos do mundo social europeu.
C) governantes e homens ligados a governos.
D) pessoas econômica ou politicamente poderosas.
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Questão 32
É CORRETO afirmar que, entre as citações do livro, que servem de introdução ao artigo
transcrito, e as informações nele contidas, há uma relação de
A) alegação.
B) comparação.
C) confirmação.
D) suposição.

Questão 33
“Para quem acha que a verdadeira elite do poder mundial troca cartões em Davos ou nos
eventos do G-7, devemos esclarecer que o edifício tem alguns andares mais para cima.”
(linhas 12-14)
É CORRETO afirmar que a oração destacada nesse trecho configura
A) um anacoluto.
B) um eufemismo.
C) uma alusão.
D) uma metáfora.

Questão 34
“As dificuldades encontradas por legisladores e reguladores em quebrar monopólios e
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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