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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) publicar um post indicando quais as suas preferências de compartilhamento.
b) dissimular, no seu navegador, a instalação do plug-in chamado Demetricator.
c) reorganizar sua experiência nas redes e decidir como deseja ver suas timelines.
d) 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) apoiar-se apenas em posicionamentos de estudiosos que são similares aos seus.
b) basear-se em fatos históricos passados para responder à pergunta retórica do título do texto. 
c) apresentar, com total imparcialidade, pontos de vista diversos sobre a arquitetura das redes sociais.
d) 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-redes-
sociais-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) “histeria”.
b) “extremismo”.
c) “radicalização”.
d) “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) relato pessoal / injuntivo / publicitário.
b) relato pessoal / descritivo / acadêmico.
c) artigo de opinião / expositivo / científico.
d) 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) “... selecionaria essa outra opção, que hoje não existe.”
b) “Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação ...”
c) “O estado geral da rede hoje é de inflamação generalizada.”
d) “... 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)  (V); (V); (F); (F).
b)  (F); (V); (F); (V).
c)  (F); (F); (V); (V).
d)  (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-mais-
espaco-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)  a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
b)  a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
c)  as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d)  as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.



CAMAR 2021 -  Cirurgia Cabeça e Pescoço (CCP) - Versão A 

6

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)  I e III.
b)  I e IV.
c)  II e III.
d)  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)  I e II.
b)  I e IV.
c)  II e III.
d)  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)  doente mental que, como muitos, enfrenta barreiras no seu entorno.
b)  indivíduo que vive um processo de exclusão cultural, familiar e social.
c)  ser humano que busca superar situações-limite com intrepidez peculiar.
d)  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)  “... muito gratificante.” (3º §)
b)  “... mas me sinto bem...” (3º §)
c)  “... atitude tão saudável ...” (4º §)
d)  “... 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)  popular.
b)  singular.
c)  exemplar.
d)  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)  expositivo / opiniões / sintetiza / oralidade.
b)  injuntivo / acontecimentos / aborda / oralidade.
c)  injuntivo / argumentos / resume / informalidade.
d)  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)  “Eu sabia do risco de não agradar a todos...”
b)  “Por isso as pessoas devem assistir a série...”
c)  “... ele tenta superar seus desafios com destemor...”
d)  “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)  em.
b)  por.
c)  com.
d)  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)  obrigatória / pessoal / conjunção
b)  indiferente / pessoal / preposição
c)  obrigatória / impessoal / conjunção
d)  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)  “Criaram-se expectativas.” (3º §)
b)  “Ele tenta superar seus desafios.” (2º §)
c)  “Alimentei-me de muitas leituras.” (4º §)
d)  “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)  A expectativa é de que a série caia nas graças do espectador e inaugure um novo conceito na TV. 
b)  Fui investigar, pois estava convencido de que The Good Doctor me instigaria do princípio ao fim. 
c)  Não é segredo que os episódios provocarão reações inusitadas no público, inclusive no da área médica. 
d)  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)  fática.
b)  apelativa.
c)  expressiva.
d)  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)  (F); (V); (F); (V).
b)  (V); (F); (F); (V).
c)  (V); (F); (V); (F).
d)  (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)  um paradoxo.
b)  um ceticismo.
c)  uma acessão.
d)  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)  literal / informal / “acertar na mosca”.
b)  figurado / informal / “levar o Globo de Ouro”.
c)  literal / formal / “estar acima da média habitual”.
d)  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)  II e IV.
b)  III e V.
c)  I, II e V.
d)  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)  “... Bong Joon-ho, o diretor, acertou na mosca...”   
b)  “... nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram...” 
c)  “... a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força mercadológica.” 
d)  “... 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)  A – QU – I é uma trissílaba.
b)  HÁ – BI – TUAL é uma trissílaba.
c)  TÉ – C – NI - CA é uma polissílaba.
d)  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)  ironia.
b)  sinonímia.
c)  denotação.
d)  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)  Faz muito tempo que não vamos à biblioteca, ao cinema e ao museu.
b)  Graças à derrota daquele dia, o time não se classificou para o mundial.
c)  Ele pediu para eu guardar segredo, mas foi difícil para mim ficar calada.
d)  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)  Alunos e professores acabaram de (sair) para uma visita a Inhotim.
b)  Costumavam (fazer) planos para nunca desistirem de seus sonhos.
c)  Os cientistas ainda não foram capazes de (erradicar) o vírus corona.
d)  O casal viu se (espalhar) pelos ares as páginas de suas lembranças.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  Qual nervo é responsável pela inervação sensitiva acima das cordas vocais? 

a) Nervo glossofaríngeo.
b) Nervo laríngeo recorrente. 
c) Ramo interno do nervo laríngeo superior.
d) Ramo externo do nervo laríngeo superior.

32)  É correto afirmar que as paratireoides

a) inferiores originam-se da quarta bolsa branquial.
b) superiores originam-se da terceira bolsa branquial. 
c) inferiores geralmente são mediais ao nervo laríngeo inferior. 
d) superiores geralmente são mediais ao nervo laríngeo inferior.

33)  Em 2014, o crescimento da incidência do câncer de orofaringe originado pelo HPV ganhou destaque em muitos 
eventos científicos. Antes, o vírus era associado prioritariamente ao câncer do colo do útero. Acredita-se que 
o fato de o brasileiro estar fumando menos vem mudando o perfil dos pacientes que são diagnosticados com 
tumores de orofaringe. 

Em relação à carcinogênese tumoral, é correto afirmar que a sequência que apresenta corretamente as 
proteínas associadas à evolução da doença está indicada em

a) E5 e E6.
b) E6 e E7.
c) E7 e E8.
d) E3 e E5.

34)  Sobre os fatores de risco para o câncer de cavidade oral, é correto afirmar que

a) não existe diferença na incidência quando comparado os sexos.
b) o HPV é o principal fator de risco em pacientes acima de 50 anos.
c) o etilismo é o principal fator de risco para o câncer de cavidade oral.
d) o tabagismo e o etilismo associados aumentam em até 30x o risco de câncer de cavidade oral.

35) Qual sequência apresenta corretamente as barreiras anatômicas na disseminação tumoral no câncer de 
laringe?

a) Ventrículo laríngeo / epiglote / espaço de Reinke.
b) Cone elástico / espaço de Reinke / prega vestibular.
c) Espaço paraglótico / espaço pré-epiglótico / membrana quadrangular.
d) Cone elástico / membrana quadrangular / comissura anterior (ligamento de broile).

36)  No tratamento do hiperparatireoidismo primário é correto afirmar que

a) no critério de Miami, o pth precisa cair pelo menos 50%, 10 minutos após a retirada da glândula doente.
b) se utilizado de forma adequada, o pth intraoperatório consegue predizer a cura em aproximadamente 80% 
    dos casos.
c) no planejamento da abordagem cirúrgica, o ultrassom é o melhor método para ajudar a localizar a 
    paratireoide.
d) mesmo quando a paratireoide doente é localizada antes da cirurgia, há necessidade de abordagem cervical 
    com localização de todas as paratireoides.

37)  São medidas para o tratamento clínico do hiperparatireoidismo primário, exceto

a) dieta pobre em cálcio.
b) uso de calcimiméticos.
c) introdução de bifosfonatos.
d) uso de diuréticos tiazídicos.
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38)  A  paratireoidectomia  total  com  autoimplante  imediato tornou a primeira escolha dos cirurgiões para o 
       tratamento  do hiperparatireoidismo secundário à insuficiência renal crônica, isto porque evita o 
       hipoparatireoidismo definitivo associado à paratireoidectomias totais sem autoimplante. 

Em relação ao autoimplante de paratireoide é correto afirmar que

a) deve-se implantar toda a maior paratireoide encontrada.
b) o local mais comum de implante da paratireoide é o antebraço.
c) não ocorre recidiva do hiperparatireoidismo após o autoimplante.
d)  fragmentos criopreservados de paratireoide podem ser utilizados mesmo após 5 anos com taxa de sucesso 
     próxima ao do implante imediato.

39)  Qual sequência apresenta corretamente os músculos que compõem a base da língua?

a) Genioglosso / estiloglosso / hioglosso / milo-hióideo.
b) Palatoglosso / estiloglosso / hioglosso / milo-hióideo.
c) Genioglosso / palatoglosso / milo-hióideo / hioglosso.
d) Genioglosso / palatoglosso / estiloglosso / hioglosso.

40)  Os subtipos do HPV considerados de alto risco no câncer de orofaringe estão indicados corretamente em

a) 6 e 11.
b) 11 e 18.
c) 16 e 18.
d) 11 e 33. 

41)  Diante de um paciente com diagnóstico de estesioneuroblastoma ocupando todo o seio etmoidal, sem invasão 
das órbitas, é correto afirmar que a melhor opção de tratamento é

a) acesso de Fisch.
b) etmoidectomia aberta.
c) ressecção craniofacial da lesão.
d) radioterapia e quimioterapia concomitante.

42)  A neoplasia maligna de nasofaringe corresponde a 2% dos tumores de cabeça e pescoço e a 0,25% de todos 
os tumores, sendo rara em todo o mundo com exceção de algumas populações específicas.

Dentre as etnias abaixo, qual tem uma maior incidência do carcinoma de nasofaringe?

a) Chineses.
b) Japoneses.
c) Europeus caucasianos.
d) Americanos afrodescendentes.

43) É correto afirmar que dos sintomas referentes ao câncer de nasofaringe, o mais comum é 

a) rinossinusite.
b) sangramento.
c) massa na fossa nasal.
d) massa cervical indolor.

44) É correto afirmar que a cirurgia micrográfica de Mohs é mais indicada em

a) queratoacantoma.
b) doença de Bowen.
c) melanoma metastático.
d) carcinoma basocelular esclerosante.
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45)   É correto afirmar que a Síndrome de Frey é caracterizada como sudorese e/ou hiperemia cutânea cervicofacial 
associada à ingestão de alimentos e estímulo salivatório, em pacientes submetidos à ressecção cirúrgica da 
glândula parótida e acontece devido à lesão

a) da alça cervical do nervo hipoglosso e regeneração anômala de fibras parassimpáticas destinadas à 
    glândula salivar.
b) do ramo auricular do nervo vago e regeneração anômala de fibras simpáticas direcionadas à glândula 
    salivar com estímulo das glândulas sudoríparas.
c) do nervo intermédio associado ao nervo facial e regeneração anômala das fibras simpáticas direcionadas 
    à glândula salivar com estímulo das glândulas.
d) do ramo auriculotemporal do nervo trigêmeo com regeneração anômala das fibras parassimpáticas 
    direcionas à glândula salivar e consequente estímulo das glândulas sudoríparas cutâneas.

46)  São considerados fatores de risco para metástase linfonodal em carcinoma de glândulas salivares todos os 
tipos histológicos, exceto o carcinoma

a) ductal salivar.
b) adenoide cístico.
c) de células escamosas.
d) mucoepidermoide de alto grau.

47)  O linfoma primário da tireoide é uma neoplasia rara e representa 2% dos tumores malignos da tireoide. Quase 
todos os casos ocorrem associados à tireoidite de Hashimoto com ou sem hipotireoidismo. 

É correto afirmar que a sequência que apresenta os tipos de linfoma mais frequentes, considerando-se como 
sitio primário a tireoide, está indicada em linfoma

a) de Hodgkin / linfoma folicular.                             
b) folicular / linfoma de células NK.
c) de zona marginal / linfoma de células do manto.
d) de zona marginal / linfoma difuso de grandes células B.

48)  Sobre as doenças linfoproliferativas, é correto afirmar que os achados histológicos encontrados no linfoma 
de Hodgkin são células de 

a) Malpighi. 
b) Wirchow.             
c) Stamberger.
d) Reed-Sternberg.

49)  Paciente de 67 anos com massa cervical endurecida em nível IV à esquerda há 3 meses. À palpação, a massa 
é endurecida, aderida a planos profundos com 4cm de diâmetro. 

Nesse caso, qual a hipótese diagnóstica mais provável?

a) Sarcoma.
b) Linfadenite reacional.
c) Metástase de câncer de orofaringe.
d) Metástase a distância de órgão torácico ou abdominal.

50) Paciente com lesão em borda lateral de língua com 1,0cm de diâmetro confirmado como carcinoma 
epidermoide. 

Qual sequência apresenta os níveis cervicais do pescoço mais frequentemente acometidos por metástases 
linfáticas?

a) I e II.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) III, IV e V.
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51)  Em relação à localização da metástase cervical, é correto afirmar que o nível que se correlaciona com o pior 
       prognóstico é o

a) II.
b) III.
c) IV.
d) VI.

52)  Em relação à distribuição das metástases linfáticas no pescoço, de acordo com o sítio primário do tumor, é 
       correto afirmar que

a) os tumores de hipofaringe enviam metástases preferencialmente aos níveis II,III e IV ipsilaterais, 
    não havendo drenagem contralateral nesse sítio.
b) os tumores glóticos são os que apresentam as maiores taxas de metastatização linfática, e isso ocorre 
    devido à ausência de barreiras anatômicas locorregionais que dificultem esse fenômeno.
c) os tumores de orofaringe metastatizam preferencialmente para os níveis II,III e IV, sendo que para 
    os tumores localizados na tonsila palatina, a cadeia submandibular também é considerada de risco 
    para metástases.
d) nos tumores da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe, mesmo na presença de dois ou mais níveis 
     cervicais de I a IV acometidos por metástases, a chance de acometimento do nível V não se altera, por isso 
    nunca se recomenda a dissecção do mesmo.

53)  A citologia por punção aspirativa de agulha fina continua a ser o método mais importante na definição de 
       malignidade do nódulo de tireoide.

Nesse sentido, é incorreto afirmar que

a) apresenta sensibilidade de 65% a 98% e especificidade de 72% a 100%.
b) apresenta taxa de 0% a 7% de resultados falsos positivos para detecção de câncer e de 1% a 11% de 
    falsos negativos.
c) a análise citológica por patologista experiente em tireoide eleva a acurácia diagnóstica, sobretudo para 
    pacientes com nódulos de citologia indeterminada.
d) a pesquisa de marcadores de malignidade em lesões foliculares de citologia indeterminada, como a 
    imunodetecção da galectina 3 e a análise da mutação BRAFV600E, permitem a confirmação diagnóstica 
    de carcinoma.

54) Nódulos de tireoide com diagnóstico de benignidade à primeira avaliação citológica devem ter seguimento 
periódico. 

Relacionado a esse assunto, é correto afirmar que a/o

a) nódulo deve ser repuncionado sempre após 1 ano da primeira citologia benigna.
b) intervalo recomendado para o acompanhamento ultrassonográfico desses nódulos deve ser a cada 3-5 
    anos.
c) o nódulo deve ser reavaliado na presença de crescimento equivalente ou superior a 20% do diâmetro em 
    duas dimensões para nódulos sólidos ou para a parte sólida em nódulos mistos.
d) a repetição da punção de agulha fina não é necessária, pois apresenta taxa de falso-negativo menor que 
    1%, e nova punção deve ser realizada apenas em nódulos que apareçam durante o seguimento.

55) Quanto ao carcinoma da tireoide, é incorreto afirmar que

a) quanto ao tamanho do tumor e seu crescimento para áreas ao redor (categoria t do tnm), o carcinoma bem 
    diferenciado e o carcinoma medular apresentam a mesma classificação.
b) o carcinoma bem diferenciado (papilífero e folicular), o carcinoma medular e o carcinoma anaplásico da 
    tireoide possuem a mesma classificação de estadiamento clínico pelo sistema tnm da ajcc. 
c)  devido aos diferentes graus de diferenciação tumoral, o carcinoma bem diferenciado (papilífero e folicular), 
    o carcinoma medular e o carcinoma anaplásico da tireoide apresentam comportamento e prognóstico 
    diferentes.
d) o grau de diferenciação tumoral permite classificar o carcinoma da tireoide em carcinoma bem diferenciado 
      (carcinoma papilífero/carcinoma folicular), carcinoma de diferenciação intermediária (carcinoma medular) 
    e carcinoma pouco ou indiferenciado (carcinoma anaplásico).
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56)  Quanto ao tratamento dos carcinomas bem diferenciados da tireoide, é incorreto afirmar que

a) esvaziamento cervical radical modificado está recomendado na presença de linfonodo cervical lateral 
    metastático.
b) esvaziamento cervical do compartimento central (nível VI) está recomendado aos pacientes com linfonodos 
    clinicamente acometidos no compartimento central ou lateral.
c) ablação com iodo radioativo está indicada para todos os pacientes com metástase a distância, marcante 
     extensão tumoral extratireoidea (independentemente do tamanho do tumor) ou tamanho do tumor > 4cm.
d) os objetivos da cirurgia incluem ressecção do câncer da tireoide, estadiamento, tratamento dos linfonodos 
    (quando recomendado) e preparo para ablação com iodo radioativo e para o monitoramento com a 
    tireoglobulina (Tg).

57)  A produção vocal é um processo puramente mecânico em seu estágio final. Mesmo que as pregas vocais 
falhem ao se posicionarem em uma condição adequada – independente da etiologia – uma voz normal pode 
ser obtida reorganizando o arcabouço laríngeo e alterando a posição das pregas vocais através da cirurgia 
laringoplástica. 

Sobre as tireoplastias tipo I, é correto afirmar que

a) a lesão do nervo laríngeo recorrente é uma complicação frequente. 
b) são indicadas para paralisia de prega vocal unilateral (excluindo as neoplasias).
c) o ponto médio entre a margem superior e a margem inferior da cartilagem tireoide corresponde à margem 
    inferior da prega vocal.
d) o procedimento deve ser feito sob anestesia geral por intolerabilidade do paciente durante a manipulação 
    da cartilagem tireoide, podendo causar a intrusão da prótese para o arcabouço laríngeo.

58)  São consideradas alterações estruturais mínimas de cobertura das pregas vocais, exceto

a) sulco vocal.
b) ponte mucosa.
c) cisto de retenção.
d) microdiafragma laríngeo.

59)  Para o tratamento clínico de lesões pré-malignas da laringe, é correto afirmar que o menos indicado é

a) fonoterapia.
b) corticosteroide inalatório.
c) tratamento do refluxo laringofaríngeo com inibidores da bomba de próton.
d) mudança de hábitos, principalmente a cessação do tabagismo e do etilismo.

60) É correto afirmar que a recorrência de carcinoma de laringe, glótico, in situ tratado com cirurgia é de, 
aproximadamente,

a) 50%.
b) 80%.
c) menos de 1%.
d) menos de 20%.
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RASCUNHO
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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.


