
 
                   CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA 
                  CONCURSO DE ADMISSÃO AO CAMAR / CAFAR/ CADAR 2005 

 
 

PROVAS ESCRITAS DE 
 

PSIQUIATRIA 
 

VERSÃO  “A” 
 

CÓDIGO DE ESPECIALIDADE (sigla da especialidade): PSI 
 

DATA DE APLICAÇÃO: 21 de novembro de 2004 
 
 
 
 

NOME DO CANDIDATO:  
 
____________________________________________________________________ 

 
INSCRIÇÃO N.º___________________________________ 

 
 

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO. 
 

ATENÇÃO! 
 

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

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

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

VERSÃO. 
• Preencha  os campos ESP relativos ao código de especialidade. 
• Assine-o antes de iniciar a resolução das provas. 
3) As provas terão duração de QUATRO HORAS, acrescidas de mais QUINZE MI-

NUTOS para o preenchimento do Cartão-Resposta. 
4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local das provas após decor-

ridas, no mínimo, DUAS HORAS, ou seja, , metade do tempo previsto para a re-
solução delas. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3  

� CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 
 
 
Questão 01 

Considerando-se a teoria de Jaspers sobre o delírio, é INCORRETO afirmar que   
 
A) cognições delirantes são convicções intuitivas que surgem inesperadamente, em conexão 

com dados perceptivos ou representativos concretos. 

B) percepções delirantes consistem em uma tendência interna irreprimível a viver significa-
ções, o que traz certo alívio ao paciente. 

C) representações delirantes consistem na atribuição de significações extravagantes a certas 
reminiscências que assaltam, repentinamente, o paciente.  

D) todo delírio verdadeiro é, sempre e necessariamente, precedido, durante tempo variável, 
por humor delirante. 

 
 
 
Questão 02 

Considere uma imagem patológica que possui todas as características da imagem alucinató-
ria, exceto a convicção de realidade ou de participação do eu.                        
 
É CORRETO afirmar que esse tipo de imagem é conhecido como 
 
A) alucinose. 

B) delusão. 

C) ilusão. 

D) pseudoalucinação. 
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Questão 03 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada quadro 
clínico à alteração da afetividade que provoca:   
 
               COLUNA I                                           COLUNA II 

1. Ambivalência  (    ) Arteriosclerose cerebral 

2. Atimia (    ) Esquizofrenia 

3. Hipertimia (    ) Melancolia 

4. Incontinência emocional (    ) Hipertireoidismo 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA. 
 
A) (3) (1) (2) (4) 

B) (3) (2) (1) (4) 

C) (4) (1) (2) (3) 

D) (4) (2) (1) (3) 
 
 
 
Questão 04 

Analise esta proposição e os itens que a complementam: 
 
Os quadros clínicos cujo núcleo psicopatológico é a autometamorfopsia são 
 
I. anorexia;  

II. bulimia; 

III. depressão; e 

IV. esquizofrenia. 
 
A partir dessa análise, pode-se concluir que  
 
A) apenas os itens I e II completam corretamente a proposição. 

B) apenas os itens I e IV completam corretamente a proposição. 

C) apenas os itens II, III e IV completam corretamente a proposição. 

D) os quatro itens completam corretamente a proposição. 
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Questão 05 

Assinale a alternativa em que está INCORRETA a relação entre a alteração da volição, no 
plano da execução dos movimentos, e o quadro clínico em que esta pode surgir.      
 
A) Catalepsia / estupor catatônico 

B) Ecopraxia / esquizofrenia  

C) Maneirismo / histeria 

D) Negativismo / depressão 
 
 
 
Questão 06 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada sín-
drome psiquiátrica à manifestação que a caracteriza:   
 
           COLUNA I                                                                  COLUNA II 

(    ) Invenção de sintomas, repetida e consistente-
mente, na ausência de transtorno ou incapacida-
de física ou mental 

(    ) Delírio do sósia 

(    ) Delírio de negação 

1. Síndrome de Capgras 

2. Síndrome de Cotard 

3. Síndrome de Ganser 

4. Síndrome de Münchhausen 
(    ) Respostas aproximativas acompanhadas por ou-

tros sintomas dissociativos 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA. 
 
A) (1) (3) (2) (4)  

B) (3) (2) (1) (4) 

C) (3) (4) (1) (2) 

D) (4) (1) (2) (3) 
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Questão 07 

Analise esta proposição e os itens que a complementam: 
 
O transtorno orgânico de personalidade caracteriza-se por  
 
I. comportamento emocional alterado, marcado por labilidade emocional; 

II. comportamento sexual alterado  hipossexualidade ou mudança de preferência sexual; 

III. expressão de impulsos e necessidades sem consideração das conseqüências ou conven-
ções sociais; e 

IV. perturbações cognitivas na forma de desconfiança ou ideação paranóide. 
 
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas os itens I e II completam corretamente a proposição. 

B) apenas os itens I e III completam corretamente a proposição. 

C) apenas os itens II, III e IV completam corretamente a proposição. 

D) os quatro itens completam corretamente a proposição.  
 
 
 
Questão 08 

Segundo a CID-10, entre as diretrizes diagnósticas do transtorno dissociativo, NÃO se in-
clui  
 
A) evidência alguma de transtorno físico que possa explicar os sintomas.  

B) evidência de causação psicológica, claramente associada, no tempo, a fatores estressan-
tes externos. 

C) perda parcial da integração entre memórias do passado, consciência de identidade e sen-
sações imediatas. 

D) presença de motivações inconscientes  como causação psicológica e ganho secundá-
rio. 
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Questão 09 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada 
manifestação de  transtornos somatoformes e neuróticos aos sintomas que os caracterizam:     
 
               COLUNA I                                                                COLUNA II 

(    ) Sintomas físicos múltiplos, recorrentes e mu-
táveis, presentes por vários anos sem justifi-
cativa adequada 

(    ) Fatigabilidade, fraqueza e preocupação, com 
eficiência mental e física rebaixada 

(    ) Neurose cardíaca, neurose gástrica e diarréia 
nervosa 

1. Disfunção autonômica somatofor-
me 

2. Neurastenia 

3. Transtorno hipocondríaco 

4. Transtorno de somatização 

(    ) Preocupação persistente com a possibilidade 
de ser portador de um ou mais transtornos 
físicos sérios e progressivos 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (3) (4) 

B) (3) (2) (4) (1) 

C) (4) (2) (1) (3) 

D) (4) (3) (2) (1) 
 
 
 
Questão 10 

Considerando-se os transtornos factícios, é INCORRETO afirmar que    
 
A) a motivação para esses comportamentos consiste em assumir o papel de paciente.   

B) esses transtornos, embora sejam considerados voluntários, têm uma qualidade compul-
siva. 

C) os incentivos externos para esses comportamentos  por exemplo, vantagens econômi-
cas  estão sempre presentes. 

D) os pacientes produzem, intencionalmente, sinais de transtornos físicos ou psicológicos. 
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Questão 11 

Considerando-se a esquizofrenia, é INCORRETO afirmar que 
               
A) a incidência dessa patologia é mais precoce nos homens que nas mulheres. 

B) as mulheres esquizofrênicas estão mais propensas a ter funcionamento social compro-
metido que os homens. 

C) essa patologia tem igual prevalência em homens e mulheres. 

D) os homens esquizofrênicos são mais propensos a comprometimentos por sintomas nega-
tivos que as mulheres. 

 
 
Questão 12 

Considerando-se a associação esquizofrenia/suicídio, é INCORRETO afirmar que um fator 
de risco, nesse caso, é   
 
A) a baixa escolaridade. 

B) a baixa idade. 

C) a presença de sintomas depressivos. 

D) o sexo masculino. 
 
 
Questão 13 

L.C.M., 44 anos, sexo feminino, apresenta, no período inicial da doença, sintomas esquizo-
frênicos característicos: delírios bizarros (as pessoas podiam ouvir seus pensamentos) e alu-
cinações auditivas (vozes falando entre si), que implicam deterioração de seu funcionamen-
to profissional, social e familiar. Após dois meses de tratamento com antipsicóticos, esses 
sintomas sofrem remissão e a paciente permanece estabilizada por cerca de uma semana. 
Desenvolve, então, sintomas característicos de episódio depressivo maior, como humor de-
primido, perda de apetite, falta de energia e de interesse. Tais sintomas persistem por nove 
meses.   
 
Considerando-se o quadro descrito, é CORRETO afirmar que o diagnóstico mais apropria-
do é o de 
 
A) esquizofrenia. 

B) transtorno de humor. 

C) transtorno esquizoafetivo. 

D) transtorno esquizofreniforme. 
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Questão 14 

Entre os fatores que, nos transtornos bipolares, favorecem a ciclagem rápida, NÃO se in-
clui(em)   
 
A) a menopausa. 

B) as disritmias do lobo temporal. 

C) o hipertireoidismo. 

D) o sexo feminino. 
 
 
 
Questão 15 

Considerando-se os transtornos de humor, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a ciclagem rápida, no transtorno afetivo bipolar, é mais comum no sexo feminino. 

B) a ciclagem rápida, no transtorno afetivo bipolar, segue padrão familiar de herança. 

C) as idéias de culpa e inutilidade, mesmo em tipo leve de episódio, são sintomas comuns 
de depressão. 

D) o retardo psicomotor grave pode evoluir para estupor nas depressões graves com sinto-
mas psicóticos. 

 
 
 
Questão 16 

Considerando-se os transtornos de ansiedade, é INCORRETO afirmar que    
 
A) a agorafobia é o mais incapacitante dos transtornos fóbicos. 

B) a desrealização é um dos sintomas do transtorno de pânico.  

C) a fobia social é predominante em mulheres. 

D) o transtorno de ansiedade generalizada é livremente flutuante. 
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Questão 17 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada sín-
drome às manifestações de emergências psiquiátricas que a caracterizam: 
 
              COLUNA I                                                             COLUNA II 

 (    ) Dor abdominal, insônia, sonolência, delirium, 
convulsões, erupções de sintomas maníacos ou 
esquizofrênicos 

(    ) Pânico, terror, ideação suicida, flashbacks 

(    ) Irritabilidade, náuseas, vômitos, insônia, mal-
estar, hiperatividade autonômica, tremores 

1. Abstinência alcoólica 

2. Abstinência de drogas psico-
trópicas 

3. Acatisia 

4. Transtorno de estresse pós-
traumático 

(    ) Agitação, inquietação, desconforto muscular, dis-
foria 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (3) (4) 

B) (2) (3) (1) (4) 

C)  (2) (4) (1) (3) 

D)  (3) (2) (4) (1) 
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Questão 18 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada tipo de 
intoxicação aos sintomas que o caracterizam:     
 
               COLUNA I                                                             COLUNA II 

(    ) Delírios, pânico, disforia, síndrome mental 
orgânica 

(    ) Depressão maior, ideação suicida, pesadelos 

(    ) Psicose, delirium 

1. Intoxicação por anticonvulsivantes 

2. Intoxicação por cannabis 

3. Intoxicação por L-Dopa 

4. Intoxicação por reserpina (    ) Mania, depressão, psicose esquizofrenifor-
me indutora de ciclagem rápida em pacien-
tes com transtorno bipolar 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA. 
 
A) (2) (3) (1) (4) 

B) (2) (4) (1) (3)  

C) (3) (2) (1) (4) 

D) (4) (2) (3) (1) 
 
 
 
Questão 19 

É INCORRETO afirmar que, na entrevista psiquiátrica, o médico deve 
 
A) deixar o paciente falar livremente, para observar o grau de conexão dos pensamentos 

dele.  

B) evitar tópicos que possam ser constrangedores ao paciente  por exemplo, idéias de 
suicídio. 

C) identificar a queixa principal para se desenvolver um diagnóstico diferencial provisório. 

D) persistir nas respostas vagas ou obscuras até determinar-se uma resposta objetiva e clara. 
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Questão 20 

É CORRETO afirmar que, no tratamento dos transtornos mentais, a melhor diretriz para a 
indicação de determinada droga é a   
 
A) familiaridade do psiquiatra com a droga. 

B) história de resposta anterior ao agente pelo paciente ou  familiar deste. 

C) implicação de efeitos colaterais mínimos.  

D) segurança da droga.  
 
 
 
Questão 21 

Entre os sintomas individuais que melhor indicam prognóstico de resposta a antidepressi-
vos, NÃO se inclui   
 
A) anedonia.   

B) perda de apetite. 

C) perda de interesse. 

D) retardo psicomotor.    
 
 
 
Questão 22 

Considerando-se o tratamento de escolha para subtipos depressivos, é INCORRETO afir-
mar que,  
 
A) na depressão atípica, os IMAOs têm eficácia superior à dos tricíclicos. 

B) na depressão delirante, o ECT é, provavelmente, o tratamento mais eficaz. 

C) na depressão primária, todos os antidepressivos têm igual eficácia. 

D) no transtorno distímico, os tricíclicos são mais eficazes que os IMAOs.            
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Questão 23 

É INCORRETO afirmar que os benzodiazepínicos     
 
A) aumentam os níveis de digoxina, ampliando as possibilidades de toxicidade por essa 

droga.  

B) prolongam o tempo de protrombina. 

C) são medicações seguras durante a gravidez. 

D) têm a meia-vida prolongada pelos IMAOs. 
 
 
 
Questão 24 

Considerando-se a interação de álcool com psicotrópicos, é INCORRETO afirmar que  
 
A) os barbitúricos potencializam a sedação do álcool. 

B) os benzodiazepínicos aumentam o prejuízo motor do álcool. 

C) os ISRSs parecem não interferir com desempenho motor ou com efeitos subjetivos do 
álcool.  

D) o uso crônico do álcool reduz o metabolismo dos antidepressivos. 
 
 
 
Questão 25 

Considerando-se a psicofarmacologia geriátrica, é INCORRETO afirmar que   
 
A) a doença, ou congestão, hepática crônica ocasiona níveis mais elevados de drogas psico-

trópicas. 

B) as condições inflamatórias crônicas podem ocasionar diminuição na biodisponibilidade 
de drogas psicotrópicas.  

C) o lítio é a principal droga para tratamento e profilaxia de mania tanto em pacientes ido-
sos quanto em pacientes mais jovens.   

D) os benzodiazepínicos de meia-vida curta são preferíveis aos de meia-vida longa para 
pacientes idosos. 
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Questão 26 

Considerando-se a prescrição de psicotrópicos  a idosos, é INCORRETO afirmar que  
 
A) a prática clínica atual tende a dar preferência ao uso de neurolépticos de baixa potência. 

B) os neurolépticos de alta potência  como o haloperidol e a flufenazina  não produ-
zem hipotensão ortostática. 

C) os neurolépticos de alta potência têm maior propensão a produzir efeitos extrapirami-
dais. 

D) os neurolépticos, em geral, são as drogas mais comumente usadas no tratamento do 
comportamento desorganizado grave. 

 
 
 
Questão 27 

Considerando-se os critérios diagnósticos de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 
relacionados aos sintomas apresentados, conforme postulados pelo DSMIV, é INCORRE-

TO afirmar que a criança  
 
A) é facilmente distraída por estímulos alheios à tarefa que está realizando. 

B) fala, freqüentemente, em demasia. 

C) parece, quase sempre, não escutar quando lhe dirigem a palavra. 

D) tem, freqüentemente, dificuldades para dormir. 
 
 
 
Questão 28 

Considerando-se o funcionamento mental, segundo a Psicanálise, é INCORRETO afirmar 
que  
 
A) as recordações do inconsciente são separadas de suas conexões com os símbolos ver-

bais. 

B) o inconsciente se caracteriza pelo pensamento do processo primário e é regido pelo 
princípio da realidade.  

C) o princípio da realidade modifica o princípio do prazer e exige adiamento da gratifica-
ção imediata. 

D) o princípio do prazer é uma tendência inata do organismo para buscar o prazer mediante 
descarga de tensão. 
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Questão 29 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada meca-
nismo de defesa do ego ao procedimento que o caracteriza:    
 
    COLUNA I                                                                        COLUNA II 

(    ) Atribuir aos outros  os próprios sentimentos inad-
mitidos. 

(    ) Expressar o impulso em negativo. 

(    ) Ceder aos impulsos para evitar a tensão que resulta-
ria no adiamento de sua expressão. 

1. Atuação 

2. Formação reativa 

3. Introjeção 

4. Projeção 
(    ) Internalizar  um objeto com o fim de estabelecer 

sua presença constante. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA. 
 
A) (2) (4) (1) (3)   

B) (3) (2) (1) (4) 

C) (3) (4) (1) (2) 

D) (4) (2) (1) (3) 
 
 
Questão 30 

Para a apreciação da responsabilidade penal, a Psiquiatria Forense adota o critério biopsico-
lógico. 
 
Nesse caso, entre os procedimentos a serem utilizados, NÃO se inclui a 
 
A) avaliação cognitiva / na presença de transtorno mental que comprometa o entendimen-

to, verifica-se a função psíquica ou o grupo de funções psíquicas que alteram a respon-
sabilidade penal.  

B) avaliação da capacidade de determinação / na presença de transtorno e de nexo de 
causalidade, preservada, porém, a capacidade de entendimento, verifica-se se há diminu-
ição ou abolição da capacidade de determinação ou de autogoverno.  

C) avaliação da capacidade de entendimento / caso presente o transtorno e o nexo de 
causalidade, é necessário verificar se tal situação aboliu ou reduziu sensivelmente a ca-
pacidade de entendimento do caráter ilícito da ação. 

D) avaliação do nexo de causalidade / entre o transtorno mental e o fato, deve haver uma 
relação de causalidade, ou seja, a ação ou a omissão estão em íntima conexão de causa e 
efeito. 
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� LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 31 a 45 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente  

todo o texto antes de responder a elas. 
 

                                                   

VOCÊ CONHECE BILDERBERG ? 

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

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

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

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

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

Uma das principais funções dessa espécie de instituição, da qual Bilderberg é o 
exemplo mais célebre, é “mediar” os interesses econômicos do capital privado, jogando 
por terra muito da teoria marxista popularizada desde os anos 70, de que o Estado goza 
de autonomia virtual em relação ao capital, e oferecendo mecanismos que possibilitem 
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a coordenação dos vários agentes econômicos, fracionados. As dificuldades encontra-
das por legisladores e reguladores em quebrar monopólios e limitar a influência do po-
der econômico nos processos políticos e eleitorais demonstram quão sofisticadas  e 
informais  são as maneiras com que grandes corporações transnacionais elaboram as 
linhas comuns de suas estratégias. A agenda de interesses dos participantes de Bilder-
berg não é, assim, nenhum grande segredo. Trata-se simplesmente de como manter  e 
reproduzir  o imenso poder e a riqueza concentrados nesses encontros, sob a égide 
moral de que o que é bom para o big business é bom para o resto do Planeta. O resto do 
Planeta pode não concordar, mas que importa? 

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

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

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

 
 
 
Questão 31 

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

B) elementos representativos do mundo social europeu. 

C) governantes e homens ligados a governos. 

D) pessoas econômica ou politicamente poderosas. 
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Questão 32 

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

B) comparação. 

C) confirmação. 

D) suposição. 
 
 
 
Questão 33 

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

B) um eufemismo. 

C) uma alusão. 

D) uma metáfora. 
 
 
 
Questão 34 

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

B) contundentes. 

C) simples. 

D) vulgares. 
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Questão 35 

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

B) uma explicação e uma justificativa. 

C) uma explicação e um objetivo. 

D) uma notificação e uma explicação. 
 
 
 
Questão 36 

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

B) desprezadas. 

C) induzidas. 

D) reduzidas. 
 
 
 
Questão 37 

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

B) excludente. 

C) exigente. 

D) experiente. 
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Questão 38 

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

B) desconhecidos. 

C) discretos. 

D) impenetráveis. 
 
 
 
Questão 39 

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

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

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

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

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

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

B) nas quais. 

C) para as quais. 

D) pelos quais. 
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Questão 41 

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

B) é indeterminado. 

C) está oculto. 

D) está posposto. 
 
 
 
Questão 42 

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

B) conclusão. 

C) explicação. 

D) oposição. 
 
 
 
Questão 43 

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

B) consecução. 

C) finalidade. 

D) modalidade. 
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Questão 44 

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

B) foi comemorado. 

C) será comemorado. 

D) seria comemorado. 
 
 
 
Questão 45 

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

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

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

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

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

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

 
 

DIÁLOGO SOBRE AS GRANDEZAS DO BRASIL 
 
 

Interlocutores de diversas épocas discutem o país cuja da-
ta se comemora no Sete de Setembro 
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30 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bruzundangas, 1922) 
 

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

 
 
Questão 46 

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

B) coerência. 

C) fidedignidade. 

D) imparcialidade. 
 
 
Questão 47 

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

B) Luiz Inácio Lula da Silva e Paulo Prado. 

C) Nelson Rodrigues e Luiz Inácio Lula da Silva. 

D) Paulo Prado e Lima Barreto. 
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Questão 48 

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

B) Paulo Mendes Campos. 

C) Paulo Prado. 

D) Sérgio Buarque de Holanda. 
 
 
Questão 49 

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

B) um pleonasmo. 

C) uma antítese. 

D) uma metonímia. 
 
 
Questão 50 

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

B) característica inata. 

C) conjuntura histórica. 

D) educação pacifista. 
 
 
Questão 51 

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

B) irônico. 

C) veemente. 

D) xenófobo. 
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Questão 52 

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

B) impossível. 

C) irredutível. 

D) paradoxal. 
 
 
 
Questão 53 

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

B) uma forma simples de pretérito do modo subjuntivo. 

C) três das formas de pretérito do modo indicativo. 

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

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

B) movimento para dentro. 

C) posição interior. 

D) privação. 
 
 
 
 
 



 27  

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. 


