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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.
Como premiar a moderação na rede?
Ronaldo Lemos*

1. Quer ter uma experiência completamente diferente da internet? Basta instalar no seu navegador o plug-in
chamado Demetricator. Ele oculta totalmente os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes, compartilhamentos
mas também outras métricas que são usadas para indicar quantas pessoas se “engajaram” com uma
publicação.
2. A experiência é atordoante. Vivenciei-a. Estamos tão acostumados a enxergar os números das reações que vêm
com cada publicação. Após enxergar um post sem esses números, somos obrigados a ver o conteúdo por si
só, nu e cru, sem adornos, e a pensar qual o valor que aquilo tem por si.
3. Esse experimento com o Demetricator pode ajudar a melhorar o sistema e o acesso à internet. O estado
geral da rede hoje é de inflamação generalizada. Por causa desses números (likes, compartilhamentos,
retuítes), as redes sociais se tornaram um concurso de histeria. Ganha quem é mais histriônico, chocante
ou apelativo.
4. Um caminho é repensar a arquitetura das redes sociais. É preciso criar mecanismos mais sofisticados de
indexar a importância do que é publicado por meio delas. Hoje, o mecanismo é simples: quanto mais radical
um post, mais engajamento ele gera, o que, por sua vez, leva a mais distribuição e ainda mais engajamento.
Essa dinâmica não precisa ser assim. Esse desenho premia o extremismo. É possível sim um desenho que
premie racionalidade e moderação.
5. Criar uma métrica assim permitiria que os usuários organizassem sua experiência na rede. Quem
quisesse ver histeria ficaria livre para isso. Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação, em vez de
radicalização inflamatória, selecionaria essa outra opção, que hoje não existe.
6. Em outras palavras, criar outros critérios de organização da informação e deixar que os usuários decidam
como querem ver suas timelines é um caminho promissor: traz mais racionalidade à internet.
* Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro.
Folha de S. Paulo. Mercado, p. A 20, 8 abr. 2019. Adaptado.

01) É correto afirmar que, considerando-se especificamente o comportamento do frequentador das redes sociais,
a atitude que melhor responde à indagação proposta no título do texto remete à ideia de que este usuário
deve, fundamentalmente,
a)
b)
c)
d)

publicar um post indicando quais as suas preferências de compartilhamento.
dissimular, no seu navegador, a instalação do plug-in chamado Demetricator.
reorganizar sua experiência nas redes e decidir como deseja ver suas timelines.
selecionar no dia a dia os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes de interesse próprio.

02) É correto afirmar que uma estratégia argumentativa utilizada pelo autor é
a)
b)
c)
d)

apoiar-se apenas em posicionamentos de estudiosos que são similares aos seus.
basear-se em fatos históricos passados para responder à pergunta retórica do título do texto.
apresentar, com total imparcialidade, pontos de vista diversos sobre a arquitetura das redes sociais.
utilizar a primeira pessoa verbal para se aproximar do leitor e obter adesão para o que busca defender.

03) Na frase “Ganha quem é mais histriônico, chocante ou apelativo.”, é correto afirmar que a palavra sublinhada,
conforme é popularmente conhecida, pode ser substituída, sem alteração do sentido, por
a) híspido.
b) historial.
c) histérico.
d) historiento.
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04) Observe a figura a seguir.

Disponível em: <https://www.temapesquisa.com/single-post/2016/08/03/Brasil-cultiva-discurso-de-%C3%B3dio-nas-redessociais-mostra-pesquisa>. Acesso em: 08 fev. 2020. Adaptado.

Em Como premiar a moderação na rede?, o autor aborda a necessidade de se “repensar a arquitetura das
redes sociais” quanto às postagens e aponta alguns aspectos negativos que as envolvem.
As palavras transcritas do texto que referendam a ausência de moderação na rede e, de certo modo, dialogam
com a imagem apresentada são, exceto
a)
b)
c)
d)

“histeria”.
“extremismo”.
“radicalização”.
“racionalidade”.

05) “No processo de leitura e contrução de sentido dos textos, levamos em conta que a escrita/fala baseiam-se em
formas-padrão e relativamente estáveis de estruturação. [...] Os gêneros textuais – práticas sociocomunicativas
– são constituídos de um determinado modo, com uma certa função, em dadas esferas de atuação humana,
o que nos possibilita (re)conhecê-los e produzi-los, sempre que necessário.”
KOCH, Ingedore V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2012, p. 101-102.

A partir desse conceito, preencha corretamente as lacunas do texto a seguir.
Como premiar a moderação na rede? pertence ao gênero _______________. Caracteriza-se por ser um
texto _______________ em que o autor defende um ponto de vista sobre uma questão polêmica, muitas
vezes debatida em sociedade, como é o caso das redes sociais e suas nuances. O contexto de circulação
desse tipo texto é, geralmente, o meio _______________.
A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a)
b)
c)
d)

relato pessoal / injuntivo / publicitário.
relato pessoal / descritivo / acadêmico.
artigo de opinião / expositivo / científico.
artigo de opinião / argumentativo / jornalístico.

06) A denotação e a conotação dizem respeito às variações de significado que ocorrem no signo linguístico –
elemento que representa o significado e o significante. Nem sempre os vocábulos contêm apenas um
significado (denotação), podendo apresentar uma variedade deles de acordo com o contexto em que são
empregados (conotação).
A esse respeito, é correto afirmar que a frase na qual há palavras empregadas no sentido conotativo é
a)
b)
c)
d)

“... selecionaria essa outra opção, que hoje não existe.”
“Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação ...”
“O estado geral da rede hoje é de inflamação generalizada.”
“... deixar que os usuários decidam como querem ver suas timelines.”
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07) Para produzir o texto Como premiar a moderação na rede? o autor utiliza elementos coesivos que promovem
a sua manutenção temática.
A partir dessa perspectiva, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os elementos
coesivos.
( ) No fragmento “... somos obrigados a ver o conteúdo por si só, nu e cru, sem adornos...”, identifica-se a
presença da coesão por elipse do sujeito.
( ) Na passagem “Após enxergar um post sem esses números...”, o conector destacado, considerando-se
sua semântica corretamente analisada, exprime uma noção de tempo.
( ) Na frase “... quanto mais radical um post, mais engajamento ele gera...”, a palavra em destaque reforça
a ideia de congruência e de moderação que perpassa as postagens.
( ) Em “Ele oculta totalmente os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes, compartilhamentos mas também
outras métricas...”, o conector sublinhado inicia uma oração que exprime ideia de contraste.
A sequência correta é
a)
b)
c)
d)

(V); (V); (F); (F).
(F); (V); (F); (V).
(F); (F); (V); (V).
(V); (F); (V); (F).

08) Leia os textos a seguir.
Texto I
“Esse experimento com o Demetricator pode ajudar a melhorar o sistema e o acesso à internet.” (3º §)
Texto II

Disponível em: <https://www.diariocachoeirinha.com.br/_conteudo/2016/12/noticias/regiao/2043675-charges-e-cartuns-ganham-maisespaco-com-internet-e-redes-sociais.html>. Acesso em: 08 fev. 2020.

A crase representa um dos metaplasmos por supressão de fonemas a que as palavras estão sujeitas à
medida que uma língua evolui.
A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I.

Entendendo-se que a crase se caracteriza pela fusão de duas vogais idênticas, está correto o seu
emprego em “... acesso à internet.” (Texto I), pois indica-se adequadamente a contração da preposição
“a”, exigida pela regência da palavra “acesso”, com o artigo feminino “a”, que acompanha o substantivo
feminino “internet”.
ASSIM,

II. o sinal indicativo de crase também deveria ser usado em “inventei a internet” (Texto II) e, por esse
motivo, a sua ausência caracteriza um erro quanto ao seu emprego na referida frase, já que “inventar”
é um verbo transitivo indireto, regido de preposição “a”, e o artigo “a” determina o substantivo feminino
“internet”; logo, o certo é grafar: “inventei à internet”.
Sobre essas asserções, é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)

a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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09) “Preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma
relação entre ambos.”
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional,
2010, p. 268.

Com base nesse conceito, avalie as frases em que o termo “a” em destaque foi empregado como preposição.
I.

“A experiência é atordoante. Vivenciei-a.”

II.

“... o que, por sua vez, leva a mais distribuição...”

III. “Estamos tão acostumados a enxergar os números...”
IV. “... sofisticados de indexar a importância do que é publicado...”
Está correto apenas o que se indica em
a)
b)
c)
d)

I e III.
I e IV.
II e III.
II e IV.

10) Avalie o que se afirma sobre o objetivo da utilização das aspas em “engajaram”, considerando-se o seu
contexto de uso na frase “... outras métricas que são usadas para indicar quantas pessoas se ‘engajaram’
com uma publicação.” (1º §).
I.

Isolar um vocábulo de caráter explicativo.

II.

Indicar hesitação ou interrupção do pensamento.

III. Salientar, em si, um termo típico do jargão midiático.
IV. Revelar o uso dessa palavra fora da acepção original.
Está correto apenas o que se informa em
a)
b)
c)
d)

I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.

Instruções: As questões de 11 a 22 se referem ao texto a seguir.
O pai do herói autista
1. O canadense David Shore é o criador da série The Good Doctor, cujo personagem é Shaun Murphy,
um médico dividido entre seus tormentos pessoais e a capacidade extraordinária de salvar vidas. Com o
excelente Freddie Highmore na pele de um jovem cirurgião autista, a série, constituída de vários episódios,
caiu nas graças dos brasileiros. Em parte da entrevista transcrita a seguir, Shore fala sobre os desafios para
fazer de um autista um personagem tão pop.
2. Um diferencial de The Good Doctor é dar ao espectador a sensação de ver o mundo como um autista.
Por que essa preocupação com as filigranas sensoriais? Não queria que as pessoas simplesmente
vissem um autista na tela, mas que pudessem se identificar com ele e se colocassem no lugar de Shaun para
poderem entendê-lo e amá-lo. Shaun não é perfeito, mas é o nosso herói, e ele tenta superar seus desafios
com destemor. Queria que o público embarcasse nessa jornada de superação.
3. Como as pessoas com autismo e seus familiares têm reagido à série? Criaram-se expectativas.
Foi muito gratificante. Havia nervosismos por parte da comunidade autista antes de a série ir ao ar, mas
as respostas foram emocionantes e acolhedoras. Infelizmente existe muita conversa sobre diversidade na
televisão, mas a realidade dos autistas nunca tinha sido abordada o suficiente. Eu sabia do risco de não
agradar a todos, mas me sinto bem por ter feito um personagem como Shaun. Tenho orgulho dele.
4. Shaun enfrenta percalços como a falta de confiança dos pacientes e o desprezo dos colegas
de profissão. Autistas que tentam trabalhar de forma regular vivem problemas semelhantes? Sim.
Alimentei-me de muitas leituras e informações sobre isso. Os autistas enfrentam preconceitos, suposições,
julgamentos injustos e prematuros. Todos nós, em alguma medida, encaramos desafios e somos julgados o
tempo todo. Mas é um processo mais extremo para Shaun, sem dúvida. E o fato de ele não ficar para baixo
nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim. Ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a
viver bem a vida.
Veja. 18 set. 2019, edição nº 2652, p. 110-101. Adaptado.
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11) Na entrevista, David Shore esclarece que, embora tenha abordado um assunto polêmico e pouco explorado na
TV, ao escolher discutir o tema, uma de suas intenções era a de que o espectador observasse o personagem
central sob outra perspectiva.
Nesse sentido, é correto afirmar que, na concepção do cineasta, o autista deverá ser visto na série,
fundamentalmente, como um
a)
b)
c)
d)

doente mental que, como muitos, enfrenta barreiras no seu entorno.
indivíduo que vive um processo de exclusão cultural, familiar e social.
ser humano que busca superar situações-limite com intrepidez peculiar.
sujeito que demonstra autoconfiança, ainda que distanciado das pessoas.

12) A frase que não apresenta uma opinião de David Shore sobre a série The Good Doctor e seu personagem
principal, no contexto em que aparece, é
a)
b)
c)
d)

“... muito gratificante.” (3º §)
“... mas me sinto bem...” (3º §)
“... atitude tão saudável ...” (4º §)
“... não ficar para baixo nunca...” (4º §)

13) No trecho “... Shore fala sobre os desafios para fazer de um autista um personagem tão pop”, é correto afirmar
que a palavra em destaque, no contexto em que foi empregada, assume especialmente o sentido de
a)
b)
c)
d)

popular.
singular.
exemplar.
particular.

14) O texto O pai do herói autista apresenta partes de uma entrevista feita com o canadense David Shore,
criador de The Good Doctor, uma série televisiva atual.
Considerando-se a entrevista como um gênero textual que circula, geralmente, na esfera jornalística,
preencha as lacunas a seguir.
A entrevista é um texto _______________ cujo objetivo primordial é o de transmitir ao leitor _______________
e informações de uma pessoa conhecedora do assunto abordado. Nas perguntas feitas, o entrevistador
apresenta a ideia essencial que _______________ o pensamento do entrevistado. É feita oralmente e depois
transcrita para publicação, quando se suprimem as marcas de _______________.
A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a)
b)
c)
d)

expositivo / opiniões / sintetiza / oralidade.
injuntivo / acontecimentos / aborda / oralidade.
injuntivo / argumentos / resume / informalidade.
expositivo / instruções / descreve / informalidade.

15) De acordo com a norma-padrão, é correto afirmar que a frase que contém desvio em termos de regência verbal é
a)
b)
c)
d)

“Eu sabia do risco de não agradar a todos...”
“Por isso as pessoas devem assistir a série...”
“... ele tenta superar seus desafios com destemor...”
“Havia nervosismos por parte da comunidade autista...”

16) Segundo a norma-padrão da língua e atendendo às regras de regência nominal, é correto afirmar que a
preposição que substitui aquela em destaque na frase “... a série, constituída de vários episódios, caiu nas
graças dos brasileiros.”, com o mesmo sentido, é
a)
b)
c)
d)

em.
por.
com.
entre.
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17) “Conforme sua posição junto ao verbo, os pronomes oblíquos átonos podem ser proclíticos (antepostos ao
verbo), mesoclíticos (intercalados no verbo) e enclíticos (pospostos ao verbo).”
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 2010, p. 538.

A esse respeito, leia os textos a seguir.

Texto I

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/780319072916753735/?lp=true >. Acesso em: 10 fev. 2020.

Texto II
“... para entendê-lo e amá-lo.” (2º §)
Preencha corretamente as lacunas.
De acordo com a norma-padrão, nos dois textos é _______________ a colocação do pronome oblíquo
enclítico quando ocorre, na oração, a presença do infinitivo_______________ regido da _______________
“para”.
A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é
a)
b)
c)
d)

obrigatória / pessoal / conjunção
indiferente / pessoal / preposição
obrigatória / impessoal / conjunção
indiferente / impessoal / preposição

18) As vozes verbais são um tipo de relação estabelecida entre o sujeito gramatical e o verbo de uma oração.
Por meio delas é possível identificar quem pratica e quem recebe a ação expressa pelo verbo, ou seja, quem
é o agente ou o paciente.
A esse respeito, leia o verbete de dicionário a seguir.

Disponível em: <https://www.dicio.com.br/estupidamente/>. Acesso em: 15 fev. 2020.

Em qual frase transcrita do texto O pai do herói autista registra-se a mesma voz verbal identificada na
oração do verbete “... machucou-se estupidamente.”?
a)
b)
c)
d)

“Criaram-se expectativas.” (3º §)
“Ele tenta superar seus desafios.” (2º §)
“Alimentei-me de muitas leituras.” (4º §)
“A série foi bem aceita pelos brasileiros”. (1º §)
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19) É correto afirmar que no período “Não queria que as pessoas simplesmente vissem um autista na tela...”, a
oração em destaque exerce a mesma função sintática que a oração grifada em
a)
b)
c)
d)

A expectativa é de que a série caia nas graças do espectador e inaugure um novo conceito na TV.
Fui investigar, pois estava convencido de que The Good Doctor me instigaria do princípio ao fim.
Não é segredo que os episódios provocarão reações inusitadas no público, inclusive no da área médica.
O cineasta criador da famosa série antes pesquisou se todos aceitariam um autista como personagem.

20) Leia as passagens transcritas do texto, nas quais David Shore se expressa acerca do protagonista da série.
I.

“... me sinto bem por ter feito um personagem como Shaun. Tenho orgulho dele.” (3º §).

II.

“... o fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim.” (4º §).

Essa visão particular e pessoal dá realce à função da linguagem corretamente identificada como função
a)
b)
c)
d)

fática.
apelativa.
expressiva.
metalinguística.

21) Sobre a coesão textual, no trecho “Ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a viver bem a vida.”,
é correto afirmar que a locução “tão...que” tem o valor semântico de
a) ressalva.
b) adversão.
c) aditamento.
d) consequência.
22) Leia o último parágrafo do texto.
“Shaun enfrenta percalços como a falta de confiança dos pacientes e o desprezo dos colegas de
profissão. Autistas que tentam trabalhar de forma regular vivem problemas semelhantes? Sim,
absolutamente. Os autistas enfrentam preconceitos, suposições, julgamentos injustos e prematuros.
Todos nós, em alguma medida, encaramos desafios e somos julgados o tempo todo. Mas é um processo
mais extremo para Shaun, sem dúvida. E o fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais
inspiradoras para mim.”
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca da grafia e da acentuação das palavras
presentes no parágrafo.
( ) Substituir “percalços” por “percalsos” corrige adequadamente a grafia desse vocábulo.
( ) Emprega-se o “h” medial no termo “semelhantes” por se tratar de uma letra integrante de um dígrafo.
( ) Colocar o acento circunflexo na sílaba -ÊN de “pacientes” é o mais correto, pois se trata de uma
palavra paroxítona terminada em “s”.
( ) Usa-se o acento agudo em “Mas”, que no texto é uma conjunção e um monossílabo, somente se, em
outro contexto, for empregada como adjetivo.
A sequência correta é
a)
b)
c)
d)

(F); (V); (F); (V).
(V); (F); (F); (V).
(V); (F); (V); (F).
(F); (V); (V); (F).
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Instruções: As questões de 23 a 27 se referem ao texto a seguir.
Com ‘Parasita’, Hollywood reconhece que inovação no cinema vem do Oriente
Inácio Araújo*

1. “Parasita” conseguiu, para resumir, o que nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram:
ser o centro de uma cerimônia destinada, até aqui, a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força
mercadológica. Caso os apreciadores de bons filmes concordassem e, se a crítica ratificasse, com “Parasita”
o Oscar 2020 reconheceria que o eixo principal da inovação cinematográfica vem, e há décadas, da Ásia.
2. Ao tratar de conflitos do desenvolvimento atrasado e veloz da Coreia do Sul, Bong Joon-ho, o diretor,
acertou na mosca: falou ao mundo inteiro dos desequilíbrios demenciais do capitalismo contemporâneo.
3. Mas convém não esquecer, sobretudo, a grande enchente que assola Seul e alaga a casa da família pobre:
é também dos desequilíbrios climáticos brutais contemporâneos que “Parasita” trata.
4. Toda essa novidade veio num ano em que os indicados estiveram muito acima da média habitual. Pelo
menos “O Irlandês”, “Coringa”, “História de um Casamento” e “Era Uma Vez em... Hollywood” destacaram-se
recentemente, para não falar da proeza, mais técnica do que outra coisa, de “1917”.
5. Seja como for, era tido como favorito por muitos desde que levou, também surpreendentemente, o Globo
de Ouro.

* Articulista da Folha.

Folha de São Paulo. Ilustrada, 11 fev. 2020, p. C1. Adaptado.

23) No texto, o analista Inácio Araújo faz menção a certas abordagens veiculadas no filme que merecem ser divulgadas.
A esse respeito, é correto afirmar que algumas delas, presentes no segundo e terceiro parágrafos, envolvem,
fundamentalmente, uma situação de momento evidenciada por meio de
a)
b)
c)
d)

um paradoxo.
um ceticismo.
uma acessão.
uma denúncia.

24) Tendo como base a significação contextual de palavras e expressões, preencha corretamente as lacunas do
texto a seguir.
Na língua portuguesa há porções de frases cujo significado ultrapassa o sentido _______________ das
suas partes. Significam mais do que a interpretação das palavras que as compõem, implicando uma leitura
contextual. São comumente utilizadas na linguagem _______________ e algumas estão muito enraizadas
na cultura linguística dos falantes. Um exemplo desse tipo de expressão presente no texto Com ‘Parasita’,
Hollywood reconhece que inovação no cinema vem do Oriente é “_______________”.
A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a)
b)
c)
d)

literal / informal / “acertar na mosca”.
figurado / informal / “levar o Globo de Ouro”.
literal / formal / “estar acima da média habitual”.
figurado / formal / “ser o centro de uma cerimônia”.

25) Leia o período transcrito do texto.
“Caso os apreciadores de bons filmes concordassem e, se a crítica ratificasse, com ‘Parasita’ o Oscar
2020 reconheceria que o eixo principal da inovação cinematográfica vem, e há décadas, da Ásia.”
Avalie o que se afirma sobre as orações sublinhadas.
I.

Valem-se da construção verbal na voz passiva.

II.

Apresentam tempos e modos verbais distintos.

III. Exemplificam um tipo de oração subordinada adverbial.
IV. São ambas orações principais do período que integram.
V.

Vêm introduzidas por conjunção e exprimem uma circunstância.

Está correto apenas o que se afirma em
a)
b)
c)
d)

II e IV.
III e V.
I, II e V.
I, III e IV.
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26) Leia o slide a seguir.

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/DiegoPrezia/numerais-30801152>. Acesso em: 10 fev. 2020.

É correto afirmar que a palavra especificamente está grafada entre vírgulas pelo mesmo motivo que esse
sinal gráfico foi empregado em
a)
b)
c)
d)

“... Bong Joon-ho, o diretor, acertou na mosca...”
“... nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram...”
“... a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força mercadológica.”
“... convém não esquecer, sobretudo, a grande enchente que assola Seul...”

27) Considerando-se as palavras que compõem o texto, uma informação quanto à divisão e à classificação
silábica está corretamente indicada em
a)
b)
c)
d)

A – QU – I é uma trissílaba.
HÁ – BI – TUAL é uma trissílaba.
TÉ – C – NI - CA é uma polissílaba.
DE – MEN – CI – AIS é uma polissílaba.

28) Na Língua Portuguesa, há determinadas palavras que podem apresentar uma multiplicidade de significados,
de acordo com seu contexto de uso.
A partir desse conceito, leia o texto a seguir.

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/340232946846670464/?lp=true>. Acesso em: 10 fev. 2020.

A esse respeito, é correto afirmar que o conceito apresentado se aplica à palavra “sonho”, não só por
apresentar sentido ambíguo perceptível no texto da propaganda, como também porque no seu emprego
identifica-se um fato linguístico denominado
a)
b)
c)
d)

ironia.
sinonímia.
denotação.
polissemia.
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29) Se a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade, é correto afirmar que o período
que apresenta uma incoerência é
a)
b)
c)
d)

Faz muito tempo que não vamos à biblioteca, ao cinema e ao museu.
Graças à derrota daquele dia, o time não se classificou para o mundial.
Ele pediu para eu guardar segredo, mas foi difícil para mim ficar calada.
Sabíamos que o resultado nada tinha a ver com o desempenho do grupo.

30) O infinitivo pessoal ora se flexiona, ora não. O verbo indicado nos parênteses deverá flexionar-se de modo a
estabelecer corretamente a concordância em
a)
b)
c)
d)

Alunos e professores acabaram de (sair) para uma visita a Inhotim.
Costumavam (fazer) planos para nunca desistirem de seus sonhos.
Os cientistas ainda não foram capazes de (erradicar) o vírus corona.
O casal viu se (espalhar) pelos ares as páginas de suas lembranças.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
31) A obstrução maligna da veia cava superior pode ocorrer devido à invasão tumoral diretamente no vaso ou por
uma compressão extrínseca na veia cava pelo tumor. Sua ocorrência pode cursar com pletora facial, edema
cervicofacial, dor torácica, sintomas respiratórios e até manifestações neurológicas.
Sobre a síndrome de veia cava superior, é correto afirmar que
a) radioterapia é o tratamento de escolha nos casos com sintomas com risco de vida, após estabilização
clínica.
b) deve-se evitar o uso de medicações endovenosas nos membros superiores, dando-se preferência às
drogas intramusculares.
c) os principais tumores relacionados são os linfomas não Hodgkin, seguidos de cânceres de pulmão não
pequenas células e pequenas células, respectivamente.
d) o uso de glicocorticoides em altas doses é controverso, podendo ser indicado para redução do edema e
da obstrução de vias aéreas, em pacientes realizando radioterapia.
32) O câncer de sítio primário desconhecido é um grupo heterogêneo de neoplasias malignas em que o local
anatômico de origem permanece oculto após investigação detalhada.
Sobre esse grupo de tumores, é correto afirmar que
a) são de ocorrência relativamente comum e apresentam, caracteristicamente, bom prognóstico.
b) entre os carcinomas, principal tipo histológico identificado, observa-se predomínio dos adenocarcinomas.
c) a tomografia por emissão de pósitrons com fluorodeoxiglicose (FDG-PET-CT) é, na maioria dos casos, o
principal exame para pesquisa do sítio primário oculto.
d) os marcadores tumorais, como antígeno carcinoembrionário (CEA), CA 19-9, CA 15-3 e CA 125, são
específicos e auxiliam na identificação de um local primário.
33) Paciente de 60 anos, sexo masculino, em tratamento adjuvante para câncer de pulmão de células escamosas
com cisplatina e vinorelbina. Tomografias de estadiamento evidenciaram falha de enchimento no ramo
interlobar da artéria pulmonar esquerda. Paciente sem queixas respiratórias ou alterações ao exame físico.
Diante desses achados, é correto afirmar que
a) nesses casos, é indicada a retirada do cateter de longa permanência.
b) por se tratar de um achado incidental, em paciente assintomático, a anticoagulação é desnecessária.
c) deve-se solicitar angiotomografia de tórax ou cintilografia de ventilação/perfusão para confirmação
diagnóstica.
d) novos anticoagulantes orais, como edoxabana e rivaroxabana, são superiores a antagonistas de vitamina
K, devendo utilizá-los por pelo menos 6 meses.
34) Sobre os testes de rastreio para câncer, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.
( ) A colonoscopia é inequivocamente superior à pesquisa de sangue oculto nas fezes, para rastreio do
câncer colorretal.
( ) Quanto maior a prevalência da doença numa população, maior será o valor preditivo positivo do teste
de triagem.
( ) Um teste de triagem é eficaz quando leva a um aumento no número de diagnósticos em estádios
iniciais da doença, em uma população.
( ) Pode-se discutir, com pacientes com risco elevado para câncer de pulmão, sobre a realização de TC
de tórax com baixa dose de radiação para rastreio.
( ) Em relação ao rastreio do câncer de mama, a ressonância magnética é mais sensível, mas menos
específica que a mamografia, levando a uma alta taxa de falsos positivos.
A sequência correta é
a) (F); (V); (F); (V); (V).
b) (V); (F); (F); (V); (F).
c) (V); (F); (V); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F); (F).
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35) O Carcinoma Espinocelular (CEC) cutâneo é o segundo tumor mais prevalente na humanidade, podendo ser
classificado como alto risco para recidiva e metástases de acordo com sua localização, tamanho, grau de
diferenciação, envolvimento perineural, entre outros fatores.
Sobre o CEC de alto risco, é correto afirmar que
a) cirurgia ou radioterapia pode-se indicar como tratamento primário isolado, com eficácia semelhante.
b) inibidores da via Hedghog, como vismodegibe e sonidegibe, são opções para o tratamento de pacientes
com doença metastática.
c) estudos fase II indicam possível benefício em sobrevida livre de progressão com uso de anticorpos
monoclonais, como cetuximabe e panitumumabe, nos casos de recidiva locorregional.
d) tumores que se desenvolvem em locais previamente irradiados, ao contrário de tumores que surgem em
áreas de feridas crônicas e cicatrizes, apresentam comportamento mais agressivo.
36) Paciente do sexo feminino, 65 anos, hipertensa e diabética, em tratamento adjuvante para câncer de mama
com esquema ACTH (doxorrubicina e ciclofosfamida seguidos de paclitacel e trastuzumabe). Ecocardiograma
prévio ao início do tratamento com Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE) de 60%, que se manteve
estável em exames subsequentes. Após nona aplicação semanal de paclitaxel e trastuzumabe, evoluiu com
queda na FEVE para 48%, sem apresentar sintomas clínicos.
Considerando-se este cenário, é correto afirmar que a conduta mais adequada para o caso é
a) manter o trastuzumabe, iniciar dexrazoxane e repetir o ecocardiograma em 4 semanas.
b) suspender o trastuzumabe, iniciar dexrazoxane e repetir o ecocardiograma em 4 semanas.
c) manter o trastuzumabe, iniciar betabloqueador e inibidor da enzima conversora de angiotensina e repetir
o ecocardiograma em 4 semanas.
d) suspender o trastuzumabe, iniciar betabloqueador e inibidor da enzima conversora de angiotensina e
repetir o ecocardiograma em 4 semanas.
37) Em relação às drogas antineoplásicas e seus possíveis efeitos adversos, associe corretamente o fármaco
com as toxicidades apresentadas.
FÁRMACOS
(1)
(2)
(3)
(4)

Vincristina
Pazopanibe
Metotrexato
Gemcitabina

TOXICIDADES
( )

Baixa mielotoxicidade; neuropatia periférica mista; mialgias.

( )

Alterações cardiovasculares; disfunção tireoidiana; proteinúria.

( )

Elevação de transaminases e bilirrubinas; pneumonite; proteinúria.

( )

Diarreia; sangramento gastrointestinal; distribuição em coleções do terceiro
espaço.

A sequência correta é
a) (1); (2); (4); (3).
b) (1); (3); (2); (4).
c) (2); (1); (3); (4).
d) (3); (4); (1); (2).
38) Paciente do sexo masculino, 60 anos, ECOG 1, portador de câncer de próstata metastático para ossos ao
diagnóstico. Iniciado tratamento com análogo de LHRH, alcançando-se níveis de testosterona < 50ng/dL.
Paciente evoluiu com dor em coluna lombar e exames de estadiamento evidenciaram progressão óssea e
doença pulmonar infracentimétrica.
Considerando-se este cenário, para continuidade do tratamento, é correto afirmar que deve-se
a) suspender a deprivação androgênica e iniciar Radio-223.
b) manter a deprivação androgênica e iniciar algum dos novos agentes hormonais.
c) manter a deprivação androgênica, iniciar ácido zoledrônico e associar radioterapia antiálgica.
d) suspender a deprivação androgênica e pesquisar instabilidade microssatélite para avaliar indicação de
olaparibe.
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39) Em relação à epidemiologia das neoplasias (excluindo-se tumores de pele não melanoma), no mundo, é correto
afirmar que a/o
a) maior taxa de mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres, é pelo câncer de pulmão.
b) câncer colorretal está entre os com maiores taxas de incidência, de prevalência e de mortalidade.
c) incidência das neoplasias, como um todo, é semelhante entre homens e mulheres, mas a mortalidade é
maior no sexo masculino.
d) prevalência do câncer de colo uterino reduziu nos últimos anos, deixando de estar entre as cinco neoplasias
mais prevalentes entre as mulheres.
40) Sobre as síndromes genéticas e suas principais características, a associação a seguir está incorreta em
a) Polipose adenomatosa familiar: mutações no gene TP53; herança autossômica dominante com baixa
penetrância; risco para câncer colorretal e tumor desmoide.
b) Neurofibromatose tipo 1: mutações no gene NF1; herança autossômica dominante com 100% de
penetrância; risco para neurofibrosarcoma, glioblastoma e feocromocitoma.
c) Síndrome de Lynch: mutações nos genes MLH1, MSH2 ou MSH6; herança autossômica dominante com
90% de penetrância; risco para tumores de cólon, estômago, ovário e rim.
d) Câncer de mama e ovário hereditários: mutações nos genes BRCA1 e BRCA2; herança autossômica
dominante com 85% de penetrância; risco para câncer de mama, ovário, pâncreas, estômago, tuba uterina
e próstata.
41) Oncovírus é um termo que se refere aos vírus que têm a capacidade de alterar o ciclo celular das células
infectadas induzindo o desenvolvimento de algum tumor.
São considerados vírus oncogênicos em humanos apenas a sequência
a) Vírus da Hepatite C / Epstein-Barr vírus / Vírus JC.
b) Vírus T-linfotrópico humano tipo 1 / Epstein-Barr vírus / Vírus JC.
c) Papilomavírus humano tipo 18 / Vírus da Hepatite B / Herpes vírus tipo 8.
d) Herpes vírus tipo 8 / Papilomavírus humano tipo 16 / Vírus da Hepatite D.
Instruções: As questões 42 e 43 referem se ao caso clínico a seguir.
Paciente de 50 anos, sexo feminino, ECOG 0, com resultado de biópsia de lesão gástrica evidenciando
neoplasia. Tomografias de estadiamento sem sinais de doença a distância, apenas com acometimento
linfonodal em cadeias perigástricas. Foi então submetida à gastrectomia total, com resultado de anátomopatológico revelando: adenocarcinoma gástrico tipo difuso de Láuren, moderadamente diferenciado, invadindo
serosa, acometimento de 3 de 16 linfonodos.
42) Considerando-se o caso clínico acima, é correto afirmar que o estadiamento TNM dessa paciente é
a) pT3pN1M0 - EC IIIA.
b) pT3pN2M0 - EC IIIA.
c) pT4apN1M0 - EC IIIA.
d) pT4apN2M0 - EC IIIA.
43) Sobre o caso clínico, é correto afirmar que
a) é indicada a quimioirradiação com fluoruracil e leucovorin, por ter sido uma ressecção a D1.
b) além das tomografias, a realização de ultrassonografia endoscópica e laparoscopia com coleta de lavado
peritoneal complementaria o estadiamento clínico.
c) é indicada a quimioterapia adjuvante, sendo mais recomendado o esquema CAPOX (capecitabina
e oxaliplatina) com trastuzumabe, caso a doença apresente Her2 hiperexpresso.
d) poderia ter sido realizada quimioterapia neoadjuvante com os esquemas ECF (epirrubicina, cisplatina,
fluoruracil/leucovorin) ou FLOT (docetaxel, oxaliplatina, fluoruracil/leucovorin), já que os resultados de taxa
de resposta e sobrevida global são semelhantes com ambos esquemas.
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44) Considerando-se os diversos tipos histológicos de câncer de mama, é correto afirmar que o de pior prognóstico
é o carcinoma
a) tubular.
b) mucinoso.
c) metaplásico.
d) ductal invasor.
45) Paciente de 55 anos é submetido a tratamento para câncer de reto médio com quimioirradiação neoadjuvante,
seguido de cirurgia e quimioterapia adjuvante.
Diante dessas informações, é correto afirmar que o seguimento oncológico mais adequado é anamnese,
exame físico e CEA a cada 3-6 meses por 2 anos e depois a cada 6 meses até completar 5 anos,
colonoscopia
a) anual e tomografias a cada 6-12 meses por 2 anos e depois anual, até completar 5 anos.
b) a cada 3 anos e tomografia por emissão de pósitrons a cada 6-12 meses por 2 anos e depois anual, até
completar 5 anos.
c) no primeiro ou segundo ano e depois a cada 3 anos e tomografias computadorizadas de tórax, abdome e
pelve a cada 6-12 meses por 2 anos e depois anual, até completar 5 anos.
d) no primeiro ou segundo ano e depois a cada 3 anos e tomografias computadorizadas de tórax e abdome
e ressonância magnética da pelve a cada 6-12 meses por 2 anos e depois anual, até completar 5 anos.
46) O melanoma uveal é o tumor intraocular mais comum nos adultos, surgindo de melanócitos localizados na
íris, corpo ciliar e coroide.
Sobre esta neoplasia, é correto afirmar que
a) o envolvimento do corpo ciliar está associado ao mal prognóstico.
b) nos casos de doença avançada, a pesquisa de mutação no gene BRAF deve ser realizada.
c) ao contrário do melanoma cutâneo, o melanoma uveal apresenta boa resposta ao tratamento quimioterápico
citotóxico, nos casos de doença metastática.
d) tratamentos como braquiterapia, ressecção tumoral e enucleação ocular oferecem bons resultados,
culminando em baixas taxas de recidiva local e sistêmica.
47) Paciente de 49 anos, sexo feminino, com diagnóstico de câncer de mama triplo negativo cT3cN2M0. Submetida
à quimioterapia neoadjuvante com esquema AC-T (doxorrubicina e ciclofosfamida seguido de paclitaxel) e
posterior mastectomia com esvaziamento axilar, com resultado anatomopatológico ypT2ypN1.
Diante desse contexto, é incorreto afirmar que
a) é indicada realização de radioterapia adjuvante.
b) poderá ser realizada quimioterapia adjuvante com capecitabina.
c) não há indicação de avaliação genética para a paciente em questão.
d) a adição de carboplatina ao paclitaxel poderia resultar em melhor resposta patológica.
48) Paciente de 48 anos é submetida à duodenopancreatectomia devido à lesão pancreática, com anátomopatológico evidenciando tumor neuroendócrino bem diferenciado, grau 2, índice mitótico: 15 e Ki 67: 9%.
Após 3 anos, em exames de estadiamento de rotina, houve surgimento de dois nódulos hepáticos (13 e
15mm), sugestivos de disseminação secundária, à ressonância nuclear magnética de abdome.
Diante do apresentado, é incorreto afirmar que
a) metastasectomia ou embolização hepática são opções de tratamento.
b) pode-se optar por conduta expectante em vez de iniciar análogo de somatostatina de imediato.
c) tomografia por emissão de pósitrons (PET-TC) com gálio-68 ou octreoscan podem excluir outros sítios
de metástases.
d) cromogranina A plasmática e ácido 5-hidroxi-indolacético (5-HIAA) em urina de 24 horas são marcadores
com alta sensibilidade e especificidade.
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49) Paciente de 50 anos, sexo masculino, ECOG 0, com diagnóstico de carcinoma de células escamosas de
laringe cT4aN1M0 (EC IVA).
Diante do exposto, é correto afirmar que o melhor tratamento nesse caso é a
a) quimioirradiação concomitante com cisplatina semanal.
b) quimioterapia de indução com docetaxel, cisplatina e fluoruracil seguida de radioterapia isolada.
c) cirurgia seguida de radioterapia adjuvante concomitante à quimioterapia com carboplatina semanal.
d) quimioterapia de indução com docetaxel, cisplatina e fluoruracil seguida de quimioirradiação concomitante
com carboplatina.
50) Em 2016, foi publicada pela WHO (World Health Organization) a classificação atualizada dos tumores do sistema
nervoso central, incorporando dados moleculares, como a presença de mutações no gene da isocitrato
desidrogenase (IDH) e codeleção 1p19q. Outras mutações, como o silenciamento do gene MGMT por
metilação de seu promotor, também auxiliam na divisão dos gliomas de alto grau do adulto.
Nesse contexto, é correto afirmar que
a) mutações IDH devem ser pesquisadas nos tumores astrocíticos e oligodendrogliais, sendo que sua
presença confere um pior prognóstico.
b) codeleção 1p19q deve ser investigada nos tumores com diferenciação oligodendroglial e sua presença é
usada como preditor de resposta terapêutica.
c) a metilação do MGMT inativa uma proteína envolvida no reparo do DNA tumoral, culminando em uma
doença com pior prognóstico, mas melhor resposta à quimioterapia.
d) pacientes com glioblastoma MGMT metilado têm indicação de tratamento adjuvante com radioterapia e
temozolamida por mais que doze meses devido ao valor preditivo desse biomarcador.
51) Paciente do sexo feminino, portadora de câncer de cólon direito, com metástase apenas em ovário, mas
bilateralmente.
De acordo com a 8ª edição do TNM, publicada em 2017, qual o estadiamento M da paciente?
a) M1a.
b) M1b.
c) M1c.
d) M2.
52) Paciente de 53 anos, sem comorbidades, ECOG 1, com diagnóstico de adenocarcinoma pancreático. Exames
de estadiamento mostram lesão em cabeça de pâncreas, com envolvimento de artéria mesentérica superior
menor que 90º e de veia mesentérica superior em cerca de 180º, sem evidência de metástase a distância.
Diante desse caso clínico, é correto afirmar que a melhor conduta é considerar o tumor
a) ressecável, submeter o paciente à cirurgia e à quimioterapia adjuvante.
b) borderline, realizar tratamento neoadjuvante e, se redução das lesões pelos exames de imagem, indicar
abordagem cirúrgica.
c) borderline, realizar tratamento neoadjuvante e indicar abordagem cirúrgica se ausência de metástase a
distância, mesmo sem aparente resposta local.
d) borderline e submeter o paciente à cirurgia. Se margens negativas, realizar quimioterapia adjuvante. Se
margens comprometidas, realizar quimiorradioterapia.
53) Existem evidências crescentes de que tumores originários do cólon direito se diferem significativamente de
neoplasias do cólon esquerdo no comportamento biológico, com implicações prognósticas e terapêuticas.
Sobre a lateralidade no câncer colorretal, é correto afirmar que
a) cânceres do cólon direito são mais frequentes em homens do que em mulheres e, de forma geral, detêm
um pior prognóstico.
b) apesar dos cânceres em cólon direito serem diagnosticados em estádios mais avançados, o prognóstico
é melhor, por serem mais imunogênicos.
c) molecularmente, os cânceres em cólon direito apresentam mais instabilidades de microssatélites e
mutações relacionadas aos genes do RAS, RAF e PIK3CA.
d) metanálises e análises retrospectivas de importantes estudos sobre uso de anticorpos monoclonais nestas
neoplasias suportam o uso de cetuximabe ou panitumumabe em cólon direito, desde que a via RAS esteja
intacta.
CAMAR 2021 - Cancerologia (CAC) - Versão A

17

54) Complicação frequente e grave da quimioterapia, a neutropenia febril compromete diretamente o tratamento
oncológico, uma vez que leva à redução de doses e atraso nos ciclos terapêuticos. Desde seu reconhecimento
como uma emergência oncológica, com necessidade de manejo imediato e agressivo, a mortalidade caiu
consistentemente, aproximando-se de 10%, mas ainda é considerada muito elevada e constitui uma das
principais demandas de recursos em saúde na área da oncologia.
Sobre a neutropenia febril, é correto afirmar que
a) a demonstração de agentes infecciosos ocorre em mais de 50% dos casos, logo, hemoculturas devem ser
solicitadas rotineiramente.
b) cuidado especial deve ser tomado na presença de sintomas abdominais (ex. diarreia e dor abdominal):
nesses casos, a tomografia de abdome pode ser necessária para avaliação de enterocolite neutropênica.
c) como as bactérias Gram positivas atualmente são os patógenos mais frequentes, manter cobertura
empírica para bacilos Gram negativos, mesmo sendo os patógenos mais virulentos e mais frequentemente
associados à sepse, não é recomendado.
d) para auxiliar na classificação do risco de gravidade, além do julgamento clínico, há ferramentas bem
validadas que reúnem fatores de risco facilmente acessíveis, sendo a mais utilizada a classificação CISNE
(do inglês, Clinical Index for Stable Febrile Neutropenia).
55) Definida como cálcio iônico acima de 1,35mmol/L (ou cálcio total acima de 10,5mg/dL), a hipercalcemia
maligna pode afetar qualquer sistema, com destaque para o neurológico, renal e cardiovascular. O distúrbio
pode ocorrer em até 30% dos pacientes oncológicos, principalmente em fases avançadas da doença, e é
considerado um marcador de prognóstico muito ruim da neoplasia.
Sobre a fisiopatologia da hipercalcemia maligna é correto afirmar que
a) pode ser consequência direta da presença de metástase osteolítica, quando há extenso acometimento
ósseo metastático, principalmente por destruição direta pelas próprias células malignas.
b) em aproximadamente 1% dos casos, o mecanismo é a produção extrarrenal de calcitriol, principal causa
de hipercalcemia relacionada aos linfomas, levando ao aumento da absorção intestinal de cálcio.
c) produção ectópica de paratormônio (PTH) é considerada o segundo mecanismo mais frequente, suspeitada
na hipercalcemia com PTH elevado e ausência de adenoma de paratireoide à exploração cirúrgica do
pescoço.
d) em cerca de 80% dos casos, o mecanismo é a produção paraneoplásica do peptídeo relacionado ao
paratormônio, que leva ao aumento da liberação de cálcio dos ossos e da sua absorção renal, bem como
redução da excreção renal de fósforo.
56) O uso de terapia adjuvante sistêmica é um dos principais responsáveis pela redução na mortalidade câncerespecífica das neoplasias malignas da mama, grave problema de saúde globalmente. Entre os regimes
mais utilizados na doença HER2 negativa, estão o AC (doxorrubina e ciclofosfamida), TC (docetaxel
e ciclofosfamida), CMF (ciclofosfamida, metotrexate e fluoruacil) e o AC-T (4 ciclos de doxorrubicina e
ciclofosfamida seguidos de 12 semanas de paclitaxel).
Sobre os desfechos clínicos dos diferentes regimes de quimioterapia adjuvante disponíveis para o câncer de
mama, é correto afimar que
a)
b)
c)
d)

6 ciclos do regime TC são superiores ao regime AC-T.
4 ciclos do regime TC são equivalentes a 4 ciclos do regime AC.
6 ciclos do regime padrão de CMF são superiores a 4 ciclos do regime TC.
6 ciclos do regime padrão de CMF são pelo menos equivalentes a 4 ciclos do regime AC.

57) No câncer de pulmão não pequenas células, diversas mutações ativadoras constituem alvos de tratamentos
específicos associados à melhora significativa da eficácia terapêutica e à redução da toxicidade. O rearranjo
do oncogene ROS-1, mecanismo ativador de carcinogênese em cerca de 2% dos portadores desta neoplasia,
pode ser alvo de drogas como o crizotinibe, também utilizado em caso de rearranjo de outro oncogene, o
ALK.
Nesse caso, se o paciente apresenta progressão a esse agente, a droga que apresenta possível papel em
reverter a resistência ao crizotinibe em portadores de rearranjo ROS-1 é o
a) Ceritinibe.
b) Alectinibe.
c) Lorlatinibe.
d) Brigatinibe.
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58) Desde 1995, com o objetivo de prover-se de informações atualizadas e mais abrangentes, os profissionais
comprometidos com a saúde da população e com a sociedade, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) oferece
as estimativas de casos novos de câncer para todos os anos. Comparado ao biênio 2018-2019, a publicação
mais recente, para o triênio 2020-2022, mostra uma importante mudança no perfil epidemiológico do câncer
na nossa população, excetuando os cânceres de pele não melanoma.
Nesse sentido, é correto afirmar que essa mudança refere-se ao fato de que o câncer
a) de pulmão passa a ser a segunda neoplasia maligna mais incidente entre as mulheres.
b) de colo uterino passa a ser a terceira, e não mais a segunda, neoplasia maligna mais incidente entre as
mulheres.
c) colorretal passa a ser a segunda neoplasia maligna mais incidente entre homens, atrás apenas do câncer
de próstata.
d) de bexiga não está mais entre as 10 neoplasias malignas mais incidentes entre homens e os linfomas não
Hodgkin passaram a fazer parte dessa lista.
59) Nos últimos anos, a “imunoterapia” tem se consolidado como uma forma efetiva e viável de se tratar o câncer.
Entretanto, a ativação imune, particularmente de linfócitos T, leva ao risco de desenvolvimento de respostas
direcionadas a tecidos sadios, que se manifestam clinicamente como eventos adversos imunomediados. O
manejo eficaz desses eventos adversos é fundamental e ganhará ainda mais importância nos próximos anos,
frente ao crescimento de indicações dessa modalidade de tratamento.
Diante disso, é correto afirmar que a imunoterapia deve ser permanentemente descontinuada, mesmo após
manejo da toxicidade aguda imunomediada, em caso de
a) pneumonite grau III.
b) plaquetopenia grau III.
c) hipertiroidismo grau III.
d) aumento de amilase grau III.
60) O carcinoma hepatocelular (CHC), cuja incidência tem aumentado nos últimos 20 anos em muitos países,
incluindo o Brasil, destaca-se pelo prognóstico sombrio. Atualmente é a quarta maior causa de morte por
câncer no mundo.
Sobre essa neoplasia, é correto afirmar que
a) o lenvatinibe é indicado para a primeira linha de tratamento, baseado em um estudo de superioridade
em relação ao sorafenibe.
b) o anticorpo monoclonal ramucirumabe tem benefício em sobrevida global, na segunda linha de tratamento,
entre pacientes com níveis séricos de alfafetoproteína inferiores a 400ng/mL.
c) entre pacientes portadores de cirrose CHILD A, o ganho em sobrevida global demonstrado com o uso de
sorafenibe em relação ao placebo, em contexto de primeira linha de tratamento, é superior a três meses.
d) os primeiros dados do ensaio clínico fase III no qual se avaliou o efeito do pembrolizumabe, na segunda
linha de tratamento, versus melhor suporte clínico, mostram que esse imunoterápico não alcançou a
significância estatística pré-especificada, em relação às sobrevidas global e livre de progressão.
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1.

Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2.

Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:
✓

a numeração das questões e a paginação estão corretas;

✓

todas as questões estão perfeitamente legíveis;

✓

a “versão” da prova e a “especialidade” correspondem aos campos “versão” e “especialidade” contidos
em seu Cartão de Respostas; e

✓

Sendo detectada alguma anormalidade, solicite imediatamente a substituição do caderno de questões.

3.

O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).

4.

Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

5.

Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre
a mesa, óculos escuros, brincos, quaisquer adornos na região das orelhas, colar, pulseira de qualquer tipo
ou material, gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, qualquer recipiente ou
embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas,
cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/
ou anotações (inclusive o cartão de inscrição), lápis, lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente,
calculadora, protetores auriculares, telefone celular, relógio de qualquer tipo, chave-alarme, aparelhos
sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, e/ou quaisquer dispositivos que receba,
transmita e armazene informações. Os objetos são de responsabilidade do candidato.

6.

No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

7.

Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de
Respostas: marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido ou não preenchido
integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta,
será de inteira responsabilidade do candidato e também considerada incorreta.

8.

Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo,
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.

9.

A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 (vinte) minutos do
tempo total de prova.
11. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro)
horas.
12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
13. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas e o entregue.
14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão
de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da prova e à exclusão do
Exame.
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