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

 
 

PROVAS ESCRITAS DE 

 

CARDIOLOGIA 

 

VERSÃO  “A” 
 

CÓDIGO DE ESPECIALIDADE (sigla da especialidade): CAR 
 

DATA DE APLICAÇÃO: 21 de novembro de 2004 
 
 

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO. 
 
 

NOME DO CANDIDATO:  
 
__________________________________________________________________________________ 
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ATENÇÃO! 
 

1) Este caderno contém duas provas escritas: a de Especialidade (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. 
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� CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 
 
 
Questão 01 

Considerando-se a comunicação interatrial, é INCORRETO afirmar que 
  
A) a associação dessa comunicação com doença vascular pulmonar é achado raro  na infân-

cia e, em geral, se relaciona a grande shunt átrio esquerdo/átrio direito  relação Qp/Qs 
superior a 1,8. 

B) a incidência de hipertensão arterial pulmonar aumenta com a idade, porém a doença 
vascular pulmonar significativa é rara antes dos 25-30 anos de idade. 

C) as anormalidades do ritmo cardíaco, em geral fibrilação atrial, mas também flutter atrial 
e taquicardia paroxística  são  comumente associadas a essa comunicação em adultos, 
porém são raras na infância e na adolescência. 

D) o  fechamento  dessa  comunicação  está  recomendado  nos  casos  de  grandes   defei-
tos   Qp/Qs superior a 1,5-2  pelo risco não só de doença vascular pulmonar mas 
também de desenvolvimento de endocardite infecciosa imposto pela lesão. 

 
 
 
Questão 02 

Considerando-se as comunicações  interventriculares, é INCORRETO afirmar que 
 
A) as manifestações clínicas dependem da magnitude do shunt, que está diretamente rela-

cionada ao tamanho do orifício e à diferença de pressões entre os leitos vasculares sis-
têmico e pulmonar. 

B) fisiopatologicamente, se caracterizam por shunt intracardíaco no sentido ventrículo es-
querdoventrículo direito, com  sobrecarga volumétrica de câmaras esquerdas e hiper-
fluxo pulmonar.  

C) quando grandes, estão associadas, radiologicamente, a aumento da área cardíaca, au-
mento da circulação pulmonar e dilatação do tronco pulmonar. 

D) o eletrocardiograma é normal nos casos de comunicações de pequeno tamanho, mas e-
videncia sinais de sobrecarga atrial e ventricular direitas nos defeitos de moderada a 
grande magnitude. 
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Questão 03 

A Tetralogia de Fallot é a mais comum das malformações cardíacas cianogênicas, corres-
pondendo a cerca de 10% de todas as malformações cardíacas congênitas.  
 
Considerando-se essa cardiopatia, é INCORRETO afirmar que 
 

A) a ausculta cardíaca revela segunda bulha única (som do fechamento pulmonar inaudível) 
e sopro sistólico regurgitativo em borda esternal esquerda gerado pelo shunt no nível da  
comunicação interventricular 

B) a fisiopatologia se relaciona à presença de uma grande comunicação interventricular, 
não-restritiva, e de uma obstrução em via de saída do ventrículo direito, que leva a um 
fluxo sangüíneo pulmonar diminuído e a conseqüente cianose. 

C) a radiografia de tórax evidencia área cardíaca normal, com ápice cardíaco voltado para 
cima, borda cardíaca superior esquerda côncava  forma de tamanco holandês  e 
trama vascular pulmonar diminuída.  

D) ela se caracteriza por comunicação interventricular perimembranosa  resultado do 
desalinhamento anterior do septo infundibular , estenose subpulmonar infundibular, 
valva pulmonar anormal na maioria dos casos  bicúspide ou unicúspide, com ou sem 
estenose anular , dextroposição de aorta e  hipertrofia ventricular direita.  

 
 
 
Questão 04 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada mal-
formação à doença que ela caracteriza:  
 
   COLUNA I                                                        COLUNA II 

1. Síndrome de Down (    ) Coarctação de aorta 

2. Síndrome de Willians (    ) Defeito do septo atrioventricular 

3. Síndrome da rubéola congênita (    ) Estenose de ramos pulmonares 

4. Síndrome de Turner (    ) Estenose aórtica supravalvar 

5. Síndrome de Marfan (    ) Dilatação de aorta 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA. 
 
A) (2) (1) (3) (5) (4) 

B) (4) (1) (2) (3) (5) 

C) (4) (1) (3) (2) (5) 

D) (4) (2) (3) (1) (5) 
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Questão 05 

Considerando-se a abordagem terapêutica da coarctação de aorta, é CORRETO afirmar que 
 
A) a abordagem cirúrgica somente está indicada nos casos associados à hipertensão arterial 

de difícil controle clínico, uma vez que o risco de recoarctação pós-cirúrgica se situa em 
torno de 30 a 40%. 

B) a angioplastia com cateter balão é o procedimento de escolha para a abordagem nos ca-
sos pós-cirúrgicos. 

C) a correção cirúrgica com flap de subclávia esquerda é a técnica de escolha, tendo-se em 
vista o menor índice de reestenose em relação à anastomose terminoterminal.  

D) o risco de complicações cirúrgicas  como paralisia diafragmática, necrose intestinal e 
lesão de ducto torácico  faz da angioplastia o procedimento de escolha. 

 
 
 
Questão 06 

O diagnóstico de febre reumática é realizado segundo os critérios de Jones. 
 
Assim sendo, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a antiestreptolisina O se mostra elevada, em todos os pacientes, na fase aguda da febre 

reumática.  

B) a cardite pode ser a única manifestação maior.  

C) a coréia de Sydenham, sem outras manifestações maiores ou menores, permite diagnos-
ticar a febre reumática. 

D) a febre está presente, na maioria dos pacientes, na fase aguda da febre reumática.  
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Questão 07 

Considerando-se os sopros cardíacos, é INCORRETO afirmar que 
  
A) o sopro contínuo indica persistência de gradiente de pressão durante todo o ciclo cardía-

co, sendo característico seu aspecto de sopro em crescendo/decrescendo. 

B) o sopro telediastólico, também chamado de reforço pré-sistólico, se encontra presente na 
estenose mitral grave, desaparecendo na presença de bloqueio atrioventricular de I grau.  

C) os sopros sistólicos de ejeção são causados por obstruções ventriculares direita e/ou es-
querda ou pela ejeção de um volume de sangue aumentado. 

D) os sopros sistólicos de regurgitação se iniciam no período de contração isovolumétrica, 
logo após o término da primeira bulha, e são encontrados na incompetência das valvas 
atrioventriculares e nos defeitos do septo ventricular. 

 
 
 
Questão 08 

Considerando-se o tratamento clínico do paciente portador de valvopatia grave, é                
INCORRETO afirmar que 
 
A) o tratamento clínico de pacientes assintomáticos, portadores de insuficiência mitral gra-

ve, com boa função ventricular, se mostra benéfico, a longo prazo, como forma de pre-
servar a função ventricular esquerda.  

B) o tratamento clínico de pacientes sintomáticos em classe funcional III, portadores de 
valvopatia grave, se justifica, em geral, para estabilizá-los e permitir que cheguem em 
melhores condições à cirurgia. 

C) os pacientes assintomáticos, portadores de insuficiência aórtica grave, com boa função 
ventricular, se beneficiam com o uso de medicação vasodilatadora, retardando a indica-
ção cirúrgica. 

D) os pacientes portadores de estenose mitral grave podem se beneficiar do uso de agentes 
cronotrópicos negativos, melhorando o enchimento ventricular. 
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Questão 09 

Considerando-se a indicação de tratamento cirúrgico do paciente portador de valvopatia 
grave, é INCORRETO afirmar que  
 
A) a cirurgia valvar está indicada, no paciente portador de estenose aórtica, quando se ma-

nifesta o primeiro sintoma ou, no paciente assintomático, quando a área valvar medida 
ao ECO ou ao cateterismo cardíaco for < 0,8, independentemente da função ventricular. 

B) a indicação de procedimento cirúrgico ou valvotomia percutânea com cateter balão para 
os pacientes portadores de estenose mitral grave tem relação com o aparecimento de sin-
tomas e/ou com a área valvar ≤1,0 cm2/m2 de superfície corpórea.  

C) a troca valvar aórtica está indicada para os pacientes portadores de insuficiência aórtica 
grave que são sintomáticos e/ou que apresentam função ventricular esquerda comprome-
tida. 

D) os critérios de seleção de pacientes para valvuloplastia mitral percutânea por cateter ba-
lão abrangem estenose mitral grave, ausência de insuficiência mitral significativa, escore 
ecocardiográfico menor ou igual a 10, ausência de trombo intracavitário, independente-
mente da história prévia de fenômenos tromboembólicos. 

 
 
Questão 10 

Entre os critérios maiores e menores que tornam provável o diagnóstico de endocardite, 
NÃO se incluem 
 
A) alterações vasculares  como fenômenos embólicos, aneurismas micóticos, hemorragi-

as conjuntivais e lesões de Janeway, constituem critério menor.  

B) duas ou mais hemoculturas positivas para microorganismos causadores típicos de endo-
cardite  como Streptococcus α-hemolítico, Stafilococcos aureus e grupo HACEK, en-
tre outros, constitui critério diagnóstico maior. 

C) evidências ecocardiográficas de massa sugestiva de vegetação, aparecimento de insufi-
ciência valvar ou alteração compatível com abscesso e/ou deiscência de prótese valvar, 
têm importância de critério maior. 

D) febre por tempo prolongado, sem outra justificativa clínica, em pacientes portadores de 
cardiopatia estrutural, constitui critério maior. 
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Questão 11 

A fibrilação atrial é causa freqüente de tromboembolismo sistêmico, que pode ocorrer na 
fase de instalação da arritmia ou seguir-se à sua reversão ao ritmo sinusal.  
 
Entre os fatores que se associam a risco elevado para eventos embólicos, na vigência de fi-
brilação atrial, NÃO se inclui 
 
A) a hipertensão arterial. 

B) a idade inferior a 65 anos. 

C) o AVC prévio. 

D) o diabetes mellitus. 
 
 
Questão 12 

Entre as contra-indicações ao uso de trombolíticos no IAM, NÃO se inclui 
 
A) a neoplasia craniana conhecida. 

B) a suspeita de dissecção aórtica. 

C) a vigência de sangramento ativo, inclusive menstruação. 

D) o AVC hemorrágico prévio, em qualquer ocasião. 
 
 
Questão 13 

Entre as causas conhecidas de insuficiência aórtica, NÃO se inclui 
 
A) a artrite reumatóide. 

B) a espondilite anquilosante. 

C) a pseudoxantoma elástico. 

D) a síndrome de Sjögren. 
 
 
Questão 14 

Entre os  fatores preditivos de desfecho sombrio na miocardiopatia dilatada, NÃO se inclui 
 
A) a fração de ejeção ventricular esquerda com valor em torno de 50% ao ecocardiograma. 

B) a idade superior a 55 anos por ocasião da instalação do quadro. 

C) a incapacidade de tolerar inibidores da ECA. 

D) o tônus simpático aumentado. 
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Questão 15 

Constituem indicações absolutas para realização de teste ergométrico, EXCETO  
 
A) avaliação de paciente com diagnóstico de doença de tronco de coronária esquerda, com 

vistas a procedimento cirúrgico . 

B) avaliação de paciente com doença arterial coronária obstrutiva (DAC) que apresentam 

alteração significativa em seu quadro clínico. 

C) após infarto do miocárdio, para avaliação de prognóstico. 

D) em pacientes submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica nos quais foi consta-
tada recorrência de sintomas. 

 
 
Questão 16 

Considerando-se a miocardiopatia hipertrófica, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a evidência de taquicardia ventricular, ao Holter, indica maior risco de morte súbita. 

B) a história de síncope em crianças é considerada benigna e, em adultos, sombria. 

C) o ritmo de evolução dessa doença geralmente é mais rápido em crianças e em adolescen-
tes. 

D) os achados clínicos que melhor prevêem a morte súbita consistem em idade inferior a    
30 anos por ocasião do diagnóstico e história familiar dessa doença, com morte súbita. 

 
 
Questão 17 

Considerando-se o diagnóstico de embolia pulmonar (EP),  é INCORRETO afirmar que 
 
A) a angiografia pulmonar é considerada o padrão ouro para esse diagnóstico. 

B) a cintilografia pulmonar constitui, nos pacientes com baixa probabilidade de EP, o mé-
todo isolado de escolha para confirmação diagnóstica, devido à sua alta sensibilidade e 
especificidade. 

C) a gasometria arterial é exame de baixa especificidade e moderada sensibilidade para esse 
diagnóstico. 

D) o ecocardiograma constitui exame pouco sensível para esse diagnóstico, mas pode iden-
tificar sobrecarga de ventrículo direito em pacientes com EP estabelecida. 
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Questão 18 

Analise estas afirmativas referentes ao diagnóstico de hipertensão arterial secundária: 
 
I. O diagnóstico de feocromocitoma inclui a determinação da excreção de metanefrina na 

urina de 24  horas ou a coleta noturna de urina para medida de metanefrina e creatinina. 

II. A angiografia renal convencional e a angiografia intrarterial por subtração digital são 
considerados exames “padrão ouro” para diagnóstico de hipertensão renovascular. 

III. O diagnóstico de hiperaldosteronismo primário deve ser considerado em presença de 
hipertensão, níveis altos de potássio sérico e níveis baixos de potássio urinário. 

IV. A suspeita de hipertensão causada por síndrome de Cushing é confirmada pela presença 
de obesidade central, hipopotassemia e níveis elevados de cortisol livre na urina de      
24 horas. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

C) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

D) as quatro afirmativas estão corretas. 
 
 
 
Questão 19 

Entre os considerados fatores que  predispõem à pré-eclâmpsia, NÃO se inclui 
 
A) a gravidez gemelar. 

B) a má nutrição. 

C) a multiparidade. 

D) o diabetes mellitus. 
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Questão 20 

Considerando-se a avaliação do paciente pós-cirurgia de revascularização miocárdica 
(CRVM), é INCORRETO afirmar que 
 
A) o retorno da condição clínica sintomática após um ano de CRVM é indicativo de evolu-

ção da doença aterosclerótica em artérias coronárias e/ou enxertos.  

B) o retorno precoce da condição clínica sintomática pós-CRVM sugere insucesso cirúrgi-
co. 

C) o teste ergométrico faz parte dessa avaliação, sendo particularmente importante nos pa-
cientes que estão evoluindo com insuficiência cardíaca. 

D) o teste ergométrico positivo para isquemia miocárdica, nesse caso, não traduz, necessa-
riamente, progressão da doença aterosclerótica nos enxertos ou nas artérias nativas não 
tratadas. 

 
 
 
Questão 21 

As manifestações clínicas da insuficiência cardíaca variam amplamente de indivíduo para 
indivíduo. Critérios maiores e menores para o diagnóstico dessa doença definiram-se a partir 
do estudo de Framinghan e são utilizados, também, para o estabelecimento das condutas 
clínicas pertinentes.  
 
Considerando-se os critérios de Framinghan, é CORRETO afirmar que constituem evidên-
cias MAIORES para diagnóstico de insuficiência cardíaca 
 
A) a cardiomegalia ao RX, o refluxo hepatojugular e a dispnéia paroxística noturna. 

B) a dispnéia paroxística noturna, a tosse noturna e o edema bilateral de mmii. 

C) a tosse noturna, a hepatomegalia e o derrame pleural. 

D) o ingurgitamento jugular, a taquicardia e o edema bilateral de mmii. 
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Questão 22 

Analise estas afirmativas concernentes ao ecocardiograma transesofágico (ETE) e assinale 
com V as verdadeiras e com F as falsas: 
 

(    ) O ETE é importante na avaliação de potenciais doadores para transplante cardíaco, 
visto que muitos deles são vítimas de acidentes automobilísticos ou de crimes violen-
tos, que podem resultar em trauma cardíaco não-evidenciável ao ecocardiograma 
transtorácico. 

(    ) O ETE pode ser realizado em pacientes que apresentam infarto agudo do miocárdio, 
sem provocar problemas hemodinâmicos ou isquemia. 

(    ) Diante da suspeita de dissecção aórtica, não há beneficios na realização do ETE, devi-
do à baixa sensibilidade do método para esse diagnóstico. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA. 
 
A) (F) (F) (V)  

B) (V) (F) (F) 

C) (V) (V) (F) 

D) (V) (V) (V) 
 
 
Questão 23 

Os pacientes com infarto do miocárdio (IM) que desenvolvem distúrbio de condução têm 
morbidade e mortalidade aumentadas.  
Analise esta proposição e os itens que a completam: 
 
 
Constituem indicação de marcapasso temporário pós IM: 
 
I. bloqueio de segundo grau Mobitz tipo II; 

II. bloqueio de segundo grau Mobitz tipo I, com instabilidade hemodinâmica; 

III. assistolia; 

IV. novo bloqueio de ramo direito, associado a hemibloqueio. 
 
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas os itens I e III completam corretamente a proposição. 

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

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

D) os quatro itens completam corretamente a proposição. 
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Questão 24 

Entre os pacientes cujas condições clínicas são contra-indicações ao tratamento precoce com 
betabloqueadores  no infarto agudo do miocárdio, NÃO se inclui o portador de 
 
A) diabetes mellitus insulinodependente. 

B) idade superior a 65 anos. 

C) pressão arterial sistólica menor que 100 mmHg. 

D) sinais de hipoperfusão periférica. 
 
 
 
Questão 25 

O uso criterioso de antiarrítmicos em idosos requer o domínio de algumas características 
particulares a esse grupo de pacientes.  
 
Considerando-se a ação desses fármacos, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a amiodarona tem alta eficácia terapêutica nas arritmias atriais e ventriculares do idoso. 

B) a disopiramida tem efeito antiarrítmico semelhante ao da quinidina e é particularmente 
útil em idosos porque tem ação inotrópica positiva acentuada.  

C) a mexiletina tem propriedades eletrofisiológicas muito semelhantes às da lidocaína e 
tem sido utilizada em idosos porque, além de não modificar, até melhora a condução    
AV. 

D) os idosos têm menor sensibilidade aos betabloqueadores por possuírem receptores beta-  
adrenérgicos com baixa responsividade a esses agentes farmacológicos. 

 
 
 
Questão 26 

Entre os sinais e sintomas que, usualmente, acompanham o tamponamento cardíaco, NÃO 
se inclui 
 
A) a bradicardia. 

B) a elevação da pressão venosa jugular. 

C) a hipotensão. 

D) o pulso paradoxal. 
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Questão 27 

Considerando-se as complicações que podem ocorrer pós-infarto agudo do miocárdio, é 
INCORRETO afirmar que 
 
A) a maioria das rupturas da parede livre ventricular ocorre na primeira semana pós-infarto 

e cerca de um terço delas, já  no primeiro dia.  

B) a maioria dos casos de bloqueio cardíaco completo se desenvolve no IAM de parede 
inferior, mas a mortalidade é maior quando associado ao IAM de parede anterior. 

C) a ruptura do septo interventricular em geral ocorre tardiamente, na segunda ou na tercei-
ra semana pós-IAM. 

D) o prognóstico da ruptura de músculos papilares depende do grau de ruptura, da gravida-
de da regurgitação mitral e da função ventricular esquerda prévia. 

 
Questão 28 

Considerando-se a dissecção de aorta, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a diferença de pulso, a insuficiência aórtica e as manifestações neurológicas são mais 

comuns nas dissecções do tipo B. 
 
B) a ressonância nuclear magnética é altamente sensível e específica para diagnóstico desse 

problema.  

C) o labetalol constitui alternativa ao nitroprussiato para controle da hipertensão arterial em 
presença desse problema, porque possui ações de bloqueio alfa e beta. 

D) os betabloqueadores devem ser administrados, de preferência, antes do nitroprussiato de 
sódio, porque este pode aumentar o dP/dT, com maior risco de propagação da dissecção. 

 
Questão 29 

Sabe-se que o acometimento do pericárdio ocorre em inúmeras patologias. 
 
Considerando-se as doenças pericárdicas, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a alteração eletrocardiográfica característica no estágio I da pericardite aguda é a eleva-

ção do segmento  ST. 

B) a batida (knock) pericárdica pode ser identificada, à ausculta cardíaca, no início da sísto-
le.  

C) a ecocardiografia constitui o exame mais eficaz para detectar tamponamento cardíaco. 

D) baixa voltagem  difusa e alternância elétrica podem ser encontradas ao eletrocardiogra-
ma, no derrame pericárdico. 
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Questão 30 

Entre os fatores de risco MAIORES para o desenvolvimento de doença arterial coronariana, 
NÃO se inclui 
 
A) a hipertensão. 

B) a obesidade. 

C) o diabetes mellitus. 

D) o tabagismo  
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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 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 
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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 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. 



 

 20 

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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 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. 
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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. 


