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� CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 
 
 
Questão 01 

Entre os fatores causadores da formação de cálculo urinário identificados na análise de urina 
de 24 horas, NÃO se inclui  
 
A) ácido úrico. 

B) cálcio. 

C) fósforo. 

D) sulfato 
 
 
 
Questão 02 

Considerando-se a realização de endopielotomia para tratamento de estenose da junção pie-
loureteral, é CORRETO afirmar que a localização da incisão deve ser 
 
A) anterior. 

B) lateral. 

C) medial. 

D) póstero-medial. 
 
 
 
Questão 03 

Considerando-se as composições de cálculo renal, é CORRETO afirmar que aquela que  a-
presenta maior dificuldade para fragmentação com a LECO é a que contém 
 
A) ácido úrico. 

B) cistina. 

C) estruvita. 

D) oxalato de cálcio diidratado. 
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Questão 04 

É CORRETO afirmar que a origem embriológica das vesículas seminais é 
 
A) a crista ectodérmica. 

B) a crista neural. 

C) o ducto mesonéfrico distal. 

D) o ducto mülleriano. 
 
 
Questão 05 

Entre as opções de tratamento do seminoma de testículo estágio clínico I após orquiectomia 
radical, NÃO se inclui  
 
A) linfadenectomia retroperitoneal modificada. 

B) quimioterapia. 

C) radioterapia. 

D) vigilância.  
 
 
Questão 06 

É CORRETO afirmar que a localização mais comum do câncer de pênis é 
 
A) na glande. 

B) no freio. 

C) no prepúcio. 

D) no sulco coronal. 
 
 
Questão 07 

Considerando-se a papulose de Bowen, é INCORRETO afirmar que ela se associa a  
 
A) atividade sexual intensa. 

B) carcinoma invasivo. 

C) neoplasia cervical. 

D) papiloma vírus 16 (HPV-16). 
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Questão 08 

Considerando-se a drenagem linfática da próstata, é CORRETO afirmar que ela flui para os 
linfonodos  
 
A) ilíacos externos e comuns. 

B) ilíacos internos e inguinais. 

C) ilíacos internos e obturadores. 

D) obturadores e paraórticos. 
 
 
 
Questão 09 

A quantos french corresponde um milímetro de diâmetro?  
 
A) 0,3 Fr 

B) 1 Fr 

C) 1,5 Fr 

D) 3 Fr 
 
 
 
Questão 10 

Considerando-se os tumores da glândula supra-renal, é INCORRETO afirmar que  
 
A) a grande maioria desses tumores, denominados incidentalomas, é de origem benigna e 

não-funcionante. 

B) a remoção cirúrgica da adrenal em pacientes com síndrome de Cushing, com excesso de 
produção de cortisol, tem indicação nos casos de adenoma unilateral funcionante da a-
drenal  e hiperplasia adrenal bilateral. 

C) as lesões com 5 cm ou mais à TC sugerem a possibilidade de tumor metastático da su-
pra-renal, sendo que o foco primário deve ser sempre elucidado antes do tratamento de-
finitivo. 

D) massas são encontradas nas supra-renais em 0,3% a 10,8% de casos de TC de abdome, 
com uma média de 2,8%. 
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Questão 11 

Considerando-se os tumores uroteliais do trato renal superior, é INCORRETO afirmar que  
 
A) a hematúria macroscópica ocorre em 70% a 90% dos casos. 

B) a urografia excretora geralmente não evidencia falhas de enchimento no sistema coletor 
ou obstrução ao fluxo contraste, fazendo-se, quase sempre, necessária a utilização de 
tomografia computadorizada ou de ressonância nuclear magnética para seu diagnóstico. 

C) o carcinoma de células escamosas corresponde a de 0,7% a 7% dos tumores do trato uri-
nário superior, ocorrendo  mais freqüentemente na pelve renal e, geralmente, associado 
à infecção crônica ou às calcificações papilares relacionadas ao abuso de antiinflamató-
rios. 

D) os quimioterápicos ou BCG têm sido administrados no pós-operatório, via nefrostomia, 
por cateter ureteral externo ou por administração intravesical em paciente com duplo J, 
para reduzir a incidência de recidivas. 

 
 
Questão 12 

Entre as indicações absolutas para o tratamento cirúrgico da hiperplasia prostática benigna, 
NÃO se inclui(em)  
 
A) hematúria macroscópica refratária. 

B) incontinência urinária paradoxal. 

C) resíduo urinário significativo. 

D) sintomas acentuados persistentes após tratamento clínico. 
 
 
Questão 13 

Considerando-se o trauma urológico, é CORRETO afirmar que 
 
A) a melhor conduta, na suspeita de lesão uretral, é o cateterismo uretral, que  diminui a in-

cidência de estenose e de infecção posteriores. 

B) a presença de extravasamento de contraste, de seguimento desvitalizado e de trombose 
de artéria renal é indicação absoluta de tratamento cirúrgico imediato nos casos de trau-
ma renal. 

C) as lesões renais grau II correspondem àquelas com  laceração de profundidade maior 
que 1 cm, sem ruptura do sistema excretor. 

D) os traumas penetrantes de bexiga são mais comuns que os fechados. 
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Questão 14 

Considerando-se os exames utilizados na avaliação do trato urinário, é CORRETO afirmar 
que 
 
A) a tomografia computadorizada helicoidal apresenta sensibilidade de 91% a 97% na de-

tecção de cálculos no trato urinário. 

B) a tomografia computadorizada realizada para detecção de cálculos do trato urinário im-
plica sempre o uso de meio de contraste venoso. 

C) o contraste iodado, por não apresentar reações adversas, é amplamente utilizado, nos e-
xames radiológicos, na investigação de patologias do trato urinário. 

D) o uso da urografia excretora em crianças, ao contrário do que ocorre em adultos, tem 
aumentado nos últimos anos. 

 
 
 
Questão 15 

Considerando-se o tratamento dos tumores renais, é INCORRETO afirmar que  
 
A) a glândula supra-renal pode ser preservada nos tumores de pólo inferior. 

B) a imunoterapia pode ser utilizada nos casos avançados, com boa resposta e baixa toxici-
dade. 

C) a nefrectomia parcial pode ser indicada nos tumores com menos de 4 cm. 

D) o papel e a extensão da linfadenectomia retroperitoneal são controversos. 
 
 
 
Questão 16 

Considerando-se os seguintes métodos, o que é considerado padrão ouro para o diagnóstico 
de hipertensão renovascular é 
 
A) a angiografia da aorta e vasos renais. 

B) a dosagem plasmática de atividade da renina. 

C) a tomografia computadorizada com contraste venoso. 

D) o teste do captopril. 
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Questão 17 

Considerando-se as infecções do trato urinário (ITU), é CORRETO afirmar que 
 
A) a E. Coli  representa cerca de 80% das ITUs adquiridas em meio hospitalar. 

B) a prevalência dos agentes causadores das ITUs é influenciada pela idade. 

C) essas infecções, no período neonatal, são mais comuns no  sexo feminino. 

D) os pacientes que já desenvolveram um quadro de ITU têm menos possibilidade de repe-
tir esse quadro, devido à melhor resposta imunológica. 

 
 
 
Questão 18 

Considerando-se os cálculos urinários, é INCORRETO afirmar que  
 
A) a presença de rua de cálculos após a LECO implica a necessidade de intervenção imedi-

ata para desobstrução. 

B) cálculos obstrutivos associados a infecção urinária traduzida por febre obrigam a uma 
derivação imediata  nefrostomia ou cateter duplo J. 

C) os ureteres das crianças são bastante complacentes, deixando passar fragmentos litiási-
cos conseqüentes à LECO e permitindo a inserção de ureterorenoscópios. 

D) 70% dos cálculos são eliminados espontaneamente, considerando-se, globalmente, os de 
todos os tamanhos. 

 
 
 
Questão 19 

Considerando-se as complicações a longo prazo, é CORRETO afirmar que a mais comu-
mente associada ao conduto ileal é a 
 
A) estenose do estoma. 

B) estenose ureteroileal. 

C) nefrolitíase. 

D) pielonefrite. 
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Questão 20 

Considerando-se a ocorrência de tumores na região dos testículo, é INCORRETO afirmar 
que 
 
A) cerca de 10% dos tumores testiculares seminomatosos ocorrem na forma de anaplásicos 

e são altamente agressivos. 

B) os tumores das células de Sertoli ocorrem em todas as idades e representam 5% a 10% 
dos cânceres do testículo. 

C) os tumores de testículo são mais comuns em brancos. 

D) os tumores testiculares, em cerca de 5% dos casos, têm apresentação bilateral. 
 
 
 
Questão 21 

Paciente de 60 anos, sexo masculino, toma finasterida 5 mg/dia, com início há cerca de dois 
anos e apresentou PSA de 6 ng/dl.  
 
É CORRETO afirmar que, se esse paciente não tivesse em uso de tal medicamento, o valor 
do PSA teria sido, provavelmente, de 
 
A) 3 ng/dl. 

B) 6 ng/dl. 

C) 9 ng/dl. 

D) 12 ng/dl. 
 
 
 
Questão 22 

Considerando-se o câncer de próstata, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a disseminação hematogênica atinge, em geral, os ossos do esqueleto axial. 

B) o câncer de próstata, nos casos hereditários, pode manifestar-se mais precocemente, 
muitas vezes antes dos 50 anos de idade. 

C) 3% a 5% dos homens morrerão de câncer de próstata e 10% deles desenvolverão doença 
clínica. 

D) a ingestão de gordura é considerada fator protetor ao seu desenvolvimento. 
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Questão 23 

Entre as indicações para a utilização de BCG nos casos de câncer de bexiga, NÃO se inclui  
 
A) ca in situ. 

B) T1G3. 

C) T1GI. 

D) TaGII. 
 
 
Questão 24 

É CORRETO afirmar que o principal fator relacionado à recorrência dos tumores de          
bexiga é 
 
A) a idade do paciente. 

B) a presença de ca in situ. 

C) o número de lesões. 

D) o tamanho da lesão. 
 
 
Questão 25 

É CORRETO afirmar que a expressão “instabilidade do detrusor” significa  
 
A) contração involuntária do detrusor de causa não-neurológica. 

B) contração involuntária do detrusor devido a distúrbios neurológicos. 

C) contração involuntária do detrusor idiopática. 

D) dissinergia vesico-esfincteriana. 
 
 
Questão 26 

É CORRETO afirmar que a anormalidade urodinâmica mais comumente encontrada em 
portadores da doença de Parkison é 
 
A) a diminuição da sensibilidade vesical. 

B) a dissinergia vésico-esfincteriana. 

C) a hiper-reflexia detrusora. 

D) o aumento da capacidade cistométrica. 
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Questão 27 

Considerando-se a tuberculose no trato geniturinário, é CORRETO afirmar que  
 
A) a epididimite é um sintoma inicial raro. 

B) a TBC renal é mais comum em crianças com menos de 5 anos. 

C) a TBC renal geralmente é causada pela reativação de uma antiga infecção metastática 
renal, por disseminação hematogênica. 

D) a urografia excretora não deve ser utilizada, pois pode causar  danos ao parênquima re-
nal. 

 
 
 
Questão 28 

Considerando-se a doença de Peyronie, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a placa fibrosa é mais comum na face dorsal do pênis. 

B) a vitamina E pode ser utilizada no tratamento dessa doença. 

C) essa doença, se não tratada, progride e piora na quase totalidade dos casos. 

D) o sintoma mais comum é a induração palpável. 
 
 
 
Questão 29 

Entre os procedimentos adotados no tratamento da incontinência urinária de esforço nas mu-
lheres, NÃO se inclui 
 
A) a estimulação elétrica vaginal. 

B) a fisioterapia pélvica. 

C) o biofeedback. 

D) o uso de medicação anticolinérgica. 
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Questão 30 

É CORRETO afirmar que, na ausência de infecção urinária ou de doença glomerular, a cau-
sa mais comum de hematúria em crianças é 
 
A) a hipercalciúria. 

B) a litíase renal. 

C) a ureterocele. 

D) o tumor de Wilms. 
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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 paí-
ses 
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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 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 
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 
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 
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. 
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 
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 
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 latino-
americano.” (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.” (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 
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 da-
ta se comemora no Sete de Setembro 
 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

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 
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; 
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 
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 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) 
............................................................................................................................................ 
 



 21 

 
 

35 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 

50 
 

 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 
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. 


