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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda
Cláudia Costin*

1§ Uma polêmica apareceu nos últimos dias, nas redes sociais, a partir de um comentário do youtuber Felipe 
Neto, sobre a atitude de escolas que tornam as obras de Machado de Assis obrigatórias. Segundo ele, o que 
estas deveriam promover seria a leitura por prazer, de forma a constituir, nas jovens mentes, o hábito de ler como 
uma atividade para toda a vida.

2§ Devo me confessar uma grande admiradora de Machado de Assis, um de nossos maiores escritores, um 
homem à frente de sua época, crítico de valores associados a aparências e à superficialidade humana na busca 
de status e do bacharelismo vigente. Mas entendi que nem sempre a linguagem do século 19 pode ser fácil para 
os adolescentes deste tempo de informações imediatas e superficiais.

3§ Num contexto em que adultos letrados leem muito pouco e não são vistos lendo livros por seus filhos, é 
compreensível que os jovens não percam tempo lendo outra coisa que não o que a escola lhes exige. A última 
edição da pesquisa Retratos da Leitura coloca-nos claramente como um país de não leitores. A média de livros 
lidos entre os entrevistados por ano é de 4,95 e só 2,55 deles lidos por inteiro.

4§ Cabe sim à escola fomentar a leitura por prazer, oferecendo livros que atraiam o interesse das novas 
gerações. Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem sendo 
substituído por algoritmos, formar pensadores independentes, com um repertório cultural variado, aptos a 
entender a cultura de seu tempo e sua gênese, torna-se uma prioridade.

5§ E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram feitas 
sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma introdução 
à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e 
os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.

* Diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial.
Folha de S. Paulo, Opinião, 29 jan. 2021, p. A2. Adaptado.

01)  Quanto à estrutura composicional, é correto afirmar que o texto se organiza, fundamentalmente, como

a)   descrição opinativa ambígua.
b)   integração injuntivo-narrativa.
c)   exposição argumentativa de ideias.
d)   simples relato de um acontecimento.

02) Em relação ao comentário do youtuber Felipe Neto sobre a atitude de escolas que tornam as obras de 
Machado de Assis obrigatórias, é correto afirmar que a autora, no seu texto,

a)   minimiza a relevância da discussão.
b)   desconsidera, em parte, o que ele diz.
c)   busca compreender, mas se posiciona.
d)   mostra-se preocupada com a repercussão.

03)  É correto afirmar que o texto apresenta uma voz predominantemente 

a)   incisiva.
b)   invectiva.
c)   inquisitiva.
d)   imprecativa.

04)  Com a frase “Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem 
sendo substituído por algoritmos...” (4§) é correto inferir que, figurativamente, o mundo contemporâneo 
submete o ser humano a um comportamento mais

a)   racional do que laudatório.
b)   ético do que perfeccionista.
c)   voluntarioso do que volitivo.
d)   calculista do que intelectual.
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05)  A palavra destacada no período “E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises 
que, a cada época, eram feitas sobre a organização da sociedade” pode ser substituída corretamente, sem 
ser alterado o sentido original do texto, por

a)   transcorridos.
b)   transmutados.
c)   transgredidos.
d)   transfigurados.

06) Observe o cartaz a seguir. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YSB24kjvF_g>. Acesso em: 26 fev. 2021.

A respeito do processo de elaboração do texto verbal e não verbal do cartaz, e considerando, ainda, sua relação 
com o artigo “O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda”, avalie o que se afirma a seguir.

I. O verbo “cancelar” foi empregado com uma nova acepção.
II. O texto está em dissintonia com uma das discussões propostas no artigo.
III. O fato que deu origem ao cartaz refere-se a um acontecimento midiático.
IV. O diálogo com o texto de Cláudia Costin se realiza, mas sem fornecer pistas.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e III.
c)   II e IV.
d)   III e IV.

07)  “Denomina-se referenciação as diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes. 
Quando tais referentes são retomados mais adiante ou servem de base para a introdução de novos referentes, 
tem-se o que se denomina progressão referencial.”

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010, p. 123.

O referente do item em destaque está corretamente indicado entre parênteses em

a)   “...lendo outra coisa não o que a escola lhes exige.” (3§) (lhes = jovens).
b)   “...feita por bons professores, que orientem os alunos...” (5§) (que = fatos).
c)   “...inclusive o que demanda habilidades mentais...” (4§) (o = repertório cultural).
d)   “...o que estas deveriam promover...” (1§) (estas = obras de Machado de Assis).

08) Leia os textos a seguir. 
TEXTO I

“Palavra invariável que liga um termo dependente a um outro termo principal, estabelecendo uma relação 
entre ambos.”
                                    CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companha Editora 

Nacional, 2010, p. 268.

TEXTO II
“Machado, nesse sentido, é fundamental e merece uma introdução à altura, instigante e engajadora, feita 
por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e os ajudem a nelas navegar com 
profundidade e prazer estético.” (5§)

É correto afirmar que o termo em destaque no Texto II ao qual se aplica o conceito apresentado no Texto I é  
a)   os.
b)   uma.
c)   com.
d)   suas.
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09)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A preposição a e o artigo a se fundem em um único a, dando origem ao fenômeno chamado crase.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 361.

TEXTO II

                                  Disponível em: https://www.cors.com.br/noticias-e-dicas-medicas/coronavirus-previna-se-e-ajude-a-salvar-vidas/. 
Acesso em 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado no Texto I, a ausência do sinal indicativo de crase no Texto II ocorre pelo 
mesmo motivo que em

a)   “...valores associados a aparências...” (2§).
b)   “...é fundamental e merece, dia a dia...” (5§).
c)   “...análises que, a cada época, eram feitas...” (5§).
d)   “...de forma a constituir, nas jovens mentes...” (1§).

10) Considere a passagem transcrita do texto. 

“E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram 
feitas sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma 
introdução à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de 
suas obras e os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.” (5§).

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre os aspectos morfossintáticos.

(  ) O primeiro período do fragmento transcrito é composto por coordenação e por subordinação.
(  ) Os itens lexicais “só”, “uma” e “bons”, de acordo com o número de sílabas, são monossílabos.
(  ) As palavras “prazer”, “obras” e “fundamental”, quanto à posição da sílaba tônica, são oxítonas.
(  ) O pronome “os” em “e os ajudem a nelas navegar...” exerce a função sintática de objeto direto.
(  ) O termo “engajadora”, segundo o Novo Acordo Ortográfico, também admite a grafia “enganjadora”.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)   (V); (F); (V); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F); (F).
c)   (V); (F); (F); (V); (F).
d)   (F); (V); (F); (V); (V).
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Instruções: As questões de 11 a 20 se referem ao texto a seguir.

Adolescer: o luto pelo fim da infância e o medo da vida adulta
Bebel Soares*

1§ Aprendi a reconhecer meus sentimentos. A entender cada um deles. A controlar a fúria, a raiva. Aprendi 
a acolher a tristeza, a frustração. Aprendi a deixar transbordar a alegria, a euforia. Depois de muito tempo, 
amadureci.

2§ Hoje sou brisa, mas já fui vendaval. Hoje sou montanha, mas já fui vulcão. Adolescer é uma tempestade. 
O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta. Os conflitos internos. As emoções transbordando, às vezes 
incontroláveis. 

3§ Ser adolescente é um desafio para quem é e para os responsáveis por esse ser em transformação. Hoje 
sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.

4§ Adolescentes precisam é confiar no amor incondicional dos pais. Saber que estaremos por perto, mesmo 
ouvindo desaforos. Saber que estamos fazendo o certo, mesmo quando eles acham que está tudo errado. Que 
não vamos desistir deles. Que vamos insistir para que estudem. Que vamos repetir a mesma coisa mil vezes para 
ter certeza de que eles ouviram. 

5§ Adolescente não é adulto, e não é mais criança, e a gente se lembra tanto do que eles não são, que se 
esquece do que eles são. Esse é um desafio, olhar para o que eles são hoje, agora, e não o que eles deixaram 
de ser, ou o que eles não são ainda. Deixar de ver o que falta e olhar para as potências, as capacidades.

6§ Difícil é aceitar que eles estão crescendo e que está chegando a hora de deixarmos que voem sozinhos.
* Fundadora da Rede Materna Padecendo no Paraíso.                                                                                                                                  

Estado de Minas, Bem Viver, 21 fev. 2021, p. 6. Adaptado.

11)  É correto afirmar que o título do texto contém uma

a)   frase com função explicativa.
b)   estrutura oracional incoerente.
c)   oração de sentido imprecativo.
d)   forma verbal no imperativo singular.

12)  Nesse texto em que o gênero “crônica” se aproxima do gênero “conto”, é correto afirmar que, em certas 
passagens, a adolescência é abordada

a)   por meio de expediente expositivo, com diálogos e argumentação técnico-científica.
b)   sob a forma ficcional, mesclando dissertação e descrição e indiscutível acento agnóstico.
c)   de maneira confessional, com predominância da narração baseada em experiências concretas.
d)   com total objetividade narrativa, fiel aos acontecimentos, na perspectiva de um narrador onisciente.

13)   Com base na imagem que integra o texto de Bebel Soares, é correto afirmar que a ilustração, fundamentalmente,

a)   metaforiza uma das facetas da adolescência.
b)   distorce as discussões propostas pela autora.
c)   expressa um sentimento inadequado à temática.
d)   retrata objetivamente a ideia central apresentada.

14)  É correto afirmar que a frase “O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta.” (2§), no contexto em que foi 
empregada, pressupõe ser a adolescência, fundamentalmente, um período da vida humana bastante

a)   disléxico.
b)   diatópico.
c)   dilemático.
d)   dionisíaco.
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15)  Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre os aspectos estilísticos presentes no segundo 
parágrafo do texto.

(  ) A construção antitética se faz presente.
(  ) A analogia é um dos recursos empregados.
(  ) A repetição de palavras empobrece o discurso.
(  ) A denotação se sobrepõe à linguagem figurada.

A sequência correta é

a)   (V); (F); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F).
c)   (F); (F); (V); (V).
d)   (V); (V); (F); (F).

16)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A predicação verbal se refere ao tipo de relação que ocorre entre um verbo e os seus complementos na 
formação do predicado. Quando o predicado indica uma ação é formado por um verbo transitivo ou por um 
verbo intransitivo, sendo chamado de predicado verbal. Quando o predicado indica um estado, conferindo 
uma característica ao sujeito, é composto por um verbo de ligação, sendo chamado de predicado nominal. 
Assim, quanto à predicação, os verbos podem ser classificados em verbos transitivos, verbos intransitivos e 
verbos de ligação.”

Disponível em: < https://www.normaculta.com.br/predicacao-verbal/>. Acesso em: 27 fev. 2021. 

TEXTO II

“Saber que estaremos por perto, mesmo ouvindo desaforos.” (4§).

TEXTO III

Disponível em: https://guanhaes.mg.gov.br/saude-fique-em-casa/. Acesso em: 26 fev. 2021. Adaptado.

Com base no que se afirma no Texto I, a predicação do verbo em destaque no Texto II se repete no Texto III 
em

a)   “Cuide do coletivo...”
b)   “Continue em casa!”
c)   “...se não respeitar o isolamento...”
d)   “...conseguimos tratar de todos...”

17)  É correto afirmar que o último parágrafo do texto
a)   relativiza a postura saudosista adotada pela autora.
b)   corporifica uma discussão que é recorrente no texto.
c)   explicita uma postura indiferente em relação ao tema.
d)   expõe um contra-argumento para mitigar o que foi dito.
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18)  Preencha corretamente as lacunas do texto.
A função _______________ da linguagem está presente nos dois parágrafos iniciais no texto. Por meio 
desse tipo de função, é possível identificar opiniões, emoções, sentimentos e pontos de vista da autora. Uma 
das principais características dessa função é a presença de sequências em que predomina a ___________ 
pessoa do discurso, construindo a _______________ pretendida.

a)   conativa / primeira / objetividade
b)   referencial / terceira / subjetividade
c)   expressiva / primeira / subjetividade
d)   metalinguística / terceira / objetividade

19)  A colocação pronominal diz respeito à posição que os pronomes pessoais oblíquos ocupam na frase em 
relação ao verbo a que se referem.
A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. No período “Hoje sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.” (3§), a próclise é opcional, ou
seja, pode-se empregar indiferentemente o pronome antes ou depois do verbo

PORQUE                   
II. conjunções coordenativas aditivas não atraem os pronomes oblíquos, razão pela qual aceita-se, 

também, a colocação do pronome posposto ao verbo, sendo correto grafar “...e preparo-me...”.

É correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é falsa e a II, verdadeira.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

20)  “Um texto, para ser um texto de verdade, não pode ser um punhado de frases soltas. Ele precisa apresentar 
conexões, tanto gramaticais quanto de ideias.”

                                         CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 41.

A esse respeito, avalie o que se afirma acerca dos elementos de coesão e das estruturas linguísticas do texto.

I. Em “Que vamos insistir para que estudem.” (4§), o conector “para que” introduz uma ideia de consecução.
II. No primeiro parágrafo há frases que se organizam com elipses que não comprometem a coerência 

textual, pois constituem unidades de sentido.
III. Na frase “...e para os responsáveis por esse ser em transformação.” (3§), o pronome demonstrativo faz 

referência a um termo mencionado anteriormente.
IV. Se houver a substituição da frase “Depois de muito tempo, amadureci.” (1§) por “A muito tempo, 

amadureci.”, mantém-se a correção gramatical do período.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e III.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   II e IV.
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Instruções: As questões de 21 a 30 se referem ao texto a seguir.

Como informar as crianças em momentos de crise?
Maria Carolina Cristianini*

1§ Enfrentar crises não é novidade para quem vive na Terra. Entre guerras, períodos de recessão e tragédias 
naturais e humanas, de tempos em tempos as crises surgem. É necessário muita sobriedade nesses momentos. 
E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme a 
possibilidade de atuação de cada um. Mas há outra questão. O mundo não é formado somente pelos maiores de 
idade.

2§ É a partir disso que convido a uma reflexão: como os adultos ao seu redor, ou você mesmo, têm explicado a 
crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, a crianças e adolescentes? 
Posso afirmar, com a segurança de uma trajetória que passa de 12 anos nesta área, que o jornalismo infantojuvenil 
é, sim, o melhor amigo de pais, mães, tios, tias, professores e professoras neste momento.

3§ Levar os fatos para os jovens, apurados com as mesmas técnicas usadas no jornalismo profissional “para 
adultos”, tem, sim, os mais diversos benefícios quando se está diante de algo que presenciamos pela primeira 
vez, como o novo coronavírus. Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, 
garantindo o seu entendimento e o contexto do que está acontecendo; acalma diante da ansiedade que algo 
desconhecido naturalmente traz; e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na 
situação como parte integrante e ativa da sociedade, sem estar à margem do noticiário.

4§ O jornalismo infantojuvenil pode transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e do 
incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.

* Editora-chefe do jornal Joca, voltado para crianças e jovens.
Folha de S. Paulo, Tendências/Debates, 21 fev. 2021, p. A3. Adaptado.

21)  De acordo com as características e o estilo adotado no texto, é correto afirmar que o/a

a)  eixo temático gira em torno de uma realidade social e cultural, tratada de forma isenta e imparcial, 
requisitos da linguagem jornalística.

b)   exposição de fatos prevalece; há uma narrativa, uma história sendo contada, em que se inserem como 
personagens centrais a criança e o jovem.

c)   articulista busca convencer o leitor e espera conseguir sua adesão ao apresentar seu ponto de vista 
sobre o assunto, usando o poder da argumentação.

d)  contexto discursivo se organiza em torno da descrição de impressões, observações, características, 
pormenores e detalhes singulares acerca da pandemia.

22)  O texto escrito é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um receptor, no caso o 
leitor. 
A esse respeito, avalie o que se afirma a respeito do processo de elaboração do texto “Como informar as 
crianças em momentos de crise?”.

I. A autora defende a tese de que os adultos desconhecem o poder de transformação do jornalismo 
infantojuvenil e, por isso, apresenta uma crítica explícita sobre isso.

II. A produtora do texto faz referências a outros locutores, citando afirmações feitas por eles, o que 
caracteriza uma estratégia de convencimento em relação à tese defendida.

III. O texto, em determinada passagem, enfoca um fato global e nasce de uma indagação para a qual se 
projeta um posicionamento conclusivo baseado em conhecimentos obtidos.

IV. A jornalista utiliza recursos da língua para dar ênfase às suas opiniões, como, por exemplo, a repetição 
do advérbio de afirmação (2§ e 3§), intercalado em algumas frases que contêm essas opiniões.

Está correto apenas o que se afirma em
a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.
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23) Nos textos a seguir discute-se o emprego da acentuação gráfica.

TEXTO I

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme 
a possibilidade de atuação de cada um.” (1§).

TEXTO II

Disponível em: https://ricardoazevedo.blogspot.com/2019/02/hagar-o-horrivel.html. Acesso em: 26 fev. 2021.

Preencha corretamente as lacunas no texto.

Empregou-se o acento circunflexo em “resolvê-la” (Texto I) e o acento agudo em “ajudá-lo” (Texto II) porque 
acentuam-se algumas formas verbais _______________ quando conjugadas com pronomes oblíquos 
_______________ em _______________. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)   oxítonas / átonos / ênclise
b)   oxítonas / tônicos / ênclise
c)   paroxítonas / átonos / próclise
d)   paroxítonas / tônicos / próclise

24)  Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na frase “...E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e 
resolvê-la...” (1§), o termo em destaque foi empregado com o sentido de “função”, “dever”, “obrigação”. 
Todavia, essa mesma palavra, em outro contexto de uso, pode ter mais de uma significação: “parte que 
cada ator ou atriz representa”; “dinheiro em notas”; “letra de câmbio”. Isso ocorre

PORQUE                   
II. na língua portuguesa, essa multiplicidade de sentidos de uma palavra caracteriza um fenômeno linguístico 

denominado sinonímia, ou seja, a relação que se estabelece entre palavras de sentidos semelhantes, 
fato que promove a diversidade vocabular, evitando a repetição de termos e, consequentemente, 
contribuindo para a manutenção da coesão textual.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

25)   “As conjunções subordinativas ligam duas orações, subordinando uma à outra. Com exceção das integrantes, 
essas conjunções iniciam orações que traduzem circunstâncias.”

                                                                                             CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 291.

Na frase “...e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na situação...”, o 
elemento coesivo em destaque pode ser substituído corretamente, sem alterar o sentido da frase original, por

a)   desde que.
b)   a fim de que.
c)   contanto que.
d)   por mais que.
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26)  “A pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido 
que se quer dar ao texto.”

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 314. 

A esse respeito, avalie o que se informa sobre os sinais de pontuação.

I. Os travessões, no segundo parágrafo, complementam a informação expressa anteriormente.
II. As vírgulas em “E são os adultos que, efetivamente, assumem o papel...” (1§) isolam o aposto.
III. As aspas em “para adultos” (3§) são usadas com finalidade irônica para realçar a ambiguidade.
IV. A resposta para a indagação contida no título encontra guarida no segundo parágrafo do texto.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.

27)  “O determinante é uma palavra que determina um nome, antecedendo-o num grupo nominal. Assim, precede 
o nome, concordando com ele, em gênero e número, e ajuda à construção do seu valor referencial, dando 
indicações sobre aquilo que o nome expressa e limitando ou concretizando o seu significado.”

                                                          Disponível em: <https://observalinguaportuguesa.org/classes-de-palavras-o-determinante/>. Acesso 
em: 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado, é correto afirmar que o termo grifado é determinante de nome em

a)  “Entre guerras, períodos de recessão e tragédias naturais e humanas, de tempos em tempos as crises 
     surgem” (1§).
b)  “O jornalismo infantojuvenil é capaz de transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e 
     do incentivo...” (4§).
c)  “Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, garantindo o entendimento 
     e o contexto...” (3§).
d)  “...têm explicado a crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, 
     a crianças e adolescentes?” (2§).

28) “Na língua portuguesa, para construir sentido nos enunciados que produzimos, os verbos e nomes ligam-
se a outros termos de diferentes formas. [...] Quando um termo – verbo ou nome – exige a presença de 
outro, ele se chama regente ou subordinante; os que completam a sua significação chamam-se regidos ou 
subordinados. Quando o termo regente é um verbo, ocorre regência verbal. Quando o termo regente é um 
nome – substantivo, adjetivo, advérbio –, ocorre regência nominal”.

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 355-356.

Com base nesse postulado, é correto afirmar que, no período “O jornalismo infantojuvenil pode transformar 
uma geração, a partir da informação de qualidade e do incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à 
construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.” (4§), os termos “uma geração” e “de uma cidadania 
ativa” devem ser analisados, respectivamente, como

a)   predicativo / complemento verbal.
b)   objeto direto / complemento verbal.
c)   predicativo / complemento nominal.
d)   objeto direto / complemento nominal.
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29)  Leia os textos a seguir.

TEXTO I

 “Palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 181.

TEXTO II

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la...” (1§).

Preencha corretamente as lacunas.
Com base no conceito apresentado no Texto I, é correto afirmar que, no Texto II, o termo _______________ 
se classifica morfologicamente como _______________ e está empregado, na frase, com o valor semântico 
de _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a)   então / adjetivo / tempo
b)   então / advérbio / afirmação
c)   efetivamente / adjetivo / tempo
d)   efetivamente / advérbio / afirmação

30)  “Concordância é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependentes se harmonizam, nas suas 
flexões, com as palavras de que dependem.”

                                                                                              CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 438.

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na estrutura frasal “É necessário muita sobriedade nesses momentos.” (1§), realizou-se corretamente 
a concordância nominal e ela se justifica

PORQUE                   
II. o predicativo aparece às vezes na forma do masculino singular em locuções como “é necessário”, 

embora o sujeito seja substantivo feminino.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  Paciente de 72 anos, masculino, tabagista atual e portador de doença pulmonar obstrutiva crônica em 
controle clínico regular, apresenta dispneia aos grandes esforços e secreção mucoide clara à tosse. Foi 
admitido no bloco cirúrgico para ser submetido à lobectomia inferior esquerda objetivando o tratamento 
curativo de carcinoma epidermoide primário de pulmão (estadiamento T2aN0M0). 

Quanto à administração de antibióticos no momento da indução anestésica, é correto afirmar que a 
recomendação mais acertada, no caso descrito, é a de

a)   não usar antibióticos profiláticos.
b)   apenas utilizar antibióticos terapêuticos diante da evidência laboratorial de infecção da secreção bronco-

pulmonar.
c)   utilizar uma cefalosporina de segunda geração por três a cinco dias, podendo ou não combiná-la com um 

macrolídeo.
d)  administrar uma cefalosporina de primeira geração, como a cefazolina, em dose única no momento da 

indução anestésica.

32)  Historicamente, a broncoscopia rígida configurou método de escolha para a avaliação endoscópica das vias 
aéreas em diversas situações. Atualmente, a broncoscopia flexível, e até mesmo a broncoscopia virtual, tem 
substituído a broncoscopia rígida em grande parte das indicações clássicas do método. 

Não se configura uma indicação formal para a realização da broncoscopia rígida em detrimento da 
broncoscopia flexível

a)   paciente com lesão escavada na língula, cursando com hemoptise maciça.
b)   presença de corpo estranho impactado no brônquio principal direito de uma criança de 2 anos de idade.
c)    idoso com neoplasia de esôfago localmente avançada intercorrendo com obstrução subcrítica da traqueia 

distal.
d)  necessidade de coletar biópsias transbrônquicas na investigação de paciente com nódulo de 2,5cm de 

diâmetro no lobo superior direito.

33) Com relação às estenoses subglóticas e ao tratamento cirúrgico das mesmas através de 
laringotraqueoplastia, é correto afirmar que

a)   a principal causa das estenoses subglóticas cicatriciais são as queimaduras de vias aéreas secundárias 
à inalação de partículas incandescentes de fuligem.

b)  a ressecção de segmentos traqueais maiores que 3cm de extensão não são possíveis em indivíduos 
adultos por conta da grande tensão resultante na linha de anastomose laringotraqueal e a alta incidência 
de deiscência.

c)   atualmente, por conta da grande evolução do método e por permitir a resolução completa até mesmo de 
estenoses subglóticas em adultos, o tratamento exclusivamente por via endoscópica através da dilatação 
laringo-traqueal é o método de escolha.

d)  a transecção da via aérea subglótica não deve incidir acima de qualquer nível da junção cricotireoidea 
em sua porção posterior, uma vez que a secção da via aérea, nesses níveis, resulta invariavelmente em 
lesão grave e irreversível da inervação motora das pregas vocais. 
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34)  Paciente de 48 anos, feminino, obesa e diabética. Contraiu infecção pelo novo coronavírus e evoluiu com 
SRAG grave e insuficiência respiratória. Após 7 dias de ventilação mecânica, vem apresentando enfisema 
mediastinal isolado, se manifestando nas últimas 12 horas com enfisema subcutâneo em região cervical. 
Tomografia de tórax evidencia enfisema exclusivamente em região mediastinal, ausência de pneumotórax 
ou outras coleções mediastinais e sinais de acometimento do parênquima pulmonar bilateralmente por 
SARS-COV2. Apesar dos achados, a paciente vem evoluindo com diminuição dos parâmetros ventilatórios e 
melhora na relação PaO2 / FiO2. Não há relato de traumatismos esofageanos ou intercorrências durante o 
posicionamento da sonda entérica para início da nutrição enteral. 

Diante do caso descrito, é correto afirmar que a sequência que apresenta o provável mecanismo etiológico 
do pneumomediastino e o tratamento adequado para o caso, respectivamente, está indicada em

a)   efeito de Poiseuille em que maiores pressões nos ápices pulmonares resultam em pneumotórax apical e 
enfisema cervical / drenagem pleural bilateral.

b)   efeito Hamman resultando em microlesões na árvore traqueobrônquica e escape aéreo progressivo para 
o mediastino / drenagem mediastinal anterior em selo d’água.

c)  microperfurações esofageanas secundárias às manobras de recrutamento alveolar e às sucessivas 
pronações / videotoracoscopia à direita com abertura ampla da pleura mediastinal e drenagem pleural.  

d)   efeito Macklin secundário à uma maior fragilidade alveolar pela infecção pulmonar, resultando em ruptura 
alveolar pelo aumento súbito das pressões alveolares, dissecção pelo ar intersticial por entre os planos 
mediastinais e por fim, surgimento de um gradiente de pressão entre a periferia pulmonar e o mediastino / 
expectante por se tratar de quadro autolimitado e benigno.

35)  Os cistos mediastinais representam afecções que devem ser consideradas diante de lesões no mediastino. 
Em sua maior parte, essas lesões se localizam no compartimento anterior do mediastino, sendo seguidas 
pelas localizações no mediastino médio e posterior. 

É correto afirmar que o cisto primário do mediastino mais comum é

a)   linfático. 
b)   pericárdico.
c)   broncogênico.
d)   de duplicação esofágica. 

36)  Em relação ao pneumotórax, é correto afirmar que o/a

a)   tratamento não operatório não configura uma opção terapêutica.
b)  drenagem pleural aberta pode estar indicada diante da confirmação de encarceramento pulmonar e 

sinais radiológicos de fixação do mediastino.
c)  punção por agulha no segundo espaço intercostal, linha axilar média, pode ser a única medida a ser 

tomada diante de casos de pneumotórax traumático e que serão conduzidos ao ambiente hospitalar por 
transporte aéreo.

d)  drenagem pleural fechada sob aspiração contínua é o tratamento inicial de escolha quando a etiologia 
do pneumotórax for espontânea e previamente conhecida, ou seja, causada pela ruptura de bolhas ou 
“blebs” pulmonares subpleurais.

37)  É correto afirmar que a manobra adequada que configura tempo cirúrgico essencial, durante a toracotomia 
de reanimação, é

a)   abertura longitudinal do pericárdio.
b)   clampeamento da aorta ascendente.
c)   “torção” do hilo pulmonar (Manobra do “twist”).
d)   dissecção da aorta descendente em toda sua extensão.
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38)  Paciente masculino, 58 anos, etilista crônico, sinais de desnutrição e condição social frágil. Encaminhado 
para o serviço de cirurgia torácica para avaliação especializada com história de febre baixa intermitente 
e diária, tosse produtiva e adinamia. Traz consigo imagens de tomografia de tórax recente evidenciando 
lesão escavada, “lobulada” e multiseptada de paredes finas com cerca de 5cm de diâmetro e localização 
no segmento basal posterior do lobo inferior direito. A lesão exibe em seu interior conteúdo hidroaéreo. A 
broncoscopia revelou árvores brônquicas pérvias, sem sinais de lesões tumorais, porém com drenagem 
ampla de secreção purulenta proveniente do lobo inferior direito. 

Tendo em vista o principal diagnóstico para o caso em questão, qual é o tratamento correto diante da condição 
atual do paciente?

a)   Antibioticoterapia prolongada, terapia nutricional, fisioterapia respiratória e exclusão do diagnóstico de 
tuberculose pulmonar concomitante.

b)   Antibioticoterapia prolongada, terapia nutricional, drenagem endoscópica seriada do conteúdo piogênico 
e exclusão do diagnóstico de tuberculose pulmonar concomitante.

c)  Drenagem percutânea da lesão com conexão do sistema de drenagem sob mecanismo de aspiração 
contínua, terapia nutricional, antibioticoterapia após definição do germe causador do quadro infeccioso.

d)  Ressecção cirúrgica da lesão por segmentectomia pulmonar não-anatômica, idealmente realizada por 
técnica minimamente invasiva e com a utilização de grampeadores cirúrgicos, devendo, a antibioticoterapia, 
ser considerada na vigência de persistência de sinais laboratoriais de infecção. 

39)  Sobre a sequestração pulmonar, é correto afirmar que

a)   podem ser classificadas em sequestração intralobar ou extralobar e, em sua grande maioria, acometem 
os lobos superiores de qualquer um dos pulmões.

b)  apresentam-se, em sua totalidade, como lesões císticas que cursam com quadro infeccioso por contami-
nação da secreção em seu interior em algum momento de sua história natural.

c)   representam porções anormais do parênquima pulmonar que não apresentam comunicação com a árvore 
brônquica e que podem receber a irrigação arterial das artérias pulmonares ou diretamente da circulação 
sistêmica.

d)   tanto as formas intralobares quanto as formas extralobares apresentam irrigação arterial proveniente da 
circulação sistêmica, sendo a aorta descendente ou abdominal na transição tóraco-abdominal as origens 
mais comuns.

40)  Não pode ser considerada uma complicação imediata ou precoce da realização das traqueostomias a/o

a)   apneia.
b)   pneumotórax.
c)   fístula tráqueo-inominada.
d)   mal posicionamento e falso trajeto mediastinal.

41)  De acordo com os achados do National Lung Screening Trial (NLST), não se configura um critério elegível 
para o rastreio do câncer de pulmão através de tomografia computadorizada de tórax de baixa dosagem a/o

a)   idade entre 55 e 75 anos.
b)   tabagismo atual com carga tabágica de, pelo menos, 30 anos/maço.
c)   ex-tabagista com carga tabágica de, pelo menos, 30 anos/maço, tendo cessado o tabagismo há menos 

de 15 anos.
d)   tabagismo atual com carga tabágica de, pelo menos, 20 anos/maço e achado incidental de nódulo sólido 

de até 10mm em exame de imagem.

42)   A broncoscopia flexível, também conhecida por fibrobroncoscopia, constitui um método amplamente difundido 
no arsenal terapêutico e propedêutico da cirurgia torácica. Com a evolução da técnica e da tecnologia dos 
equipamentos, o método praticamente não apresenta contraindicações absolutas à sua realização. 

Considerando a realização de broncoscopia flexível em paciente em investigação de massa pulmonar de 
etiologia a ser esclarecida, não se configura complicação possível e inerente ao método

a)   paralisia unilateral de pregas vocais e disfonia.
b)   pneumotórax e esforço ventilatório progressivo.
c)   laringoespasmo cursando com estridor e dessaturação ao término do procedimento.
d)   sangramento proveniente da árvore brônquica, podendo cursar com hemoptise e repercussão clínica.
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43)  Paciente de 73 anos, masculino, diagnosticado com Carcinoma epidermoide primário pulmonar através de 
biópsia endobrônquica por fibrobroncoscopia. Apresenta massa com 6,5cm de diâmetro em lobo inferior 
esquerdo, amostragem dos linfonodos mediastinais por videomediastinoscopia com doença metastática 
isolada em cadeia mediastinal subcarinal. Demais exames de imagem sem outras alterações intrapleurais, à 
distância ou em outras cadeias linfonodais. 

De acordo com a oitava edição do sistema de estadiamento TNM para o câncer de pulmão, é correto admitir 
um estadiamento pré-operatório

a)   T4 N3 M0.
b)   T3 N2 M0.
c)   T2b N1 M0.
d)   T2c N2 MX.

44)  Sobre as afecções do diafragma, é correto afirmar que

a)   as eventrações diafragmáticas são defeitos congênitos do diafragma.
b)   dentre os defeitos congênitos do diafragma, as hérnias de Morgagni são as mais comuns.
c)  quando o mecanismo do trauma é contuso, as hérnias diafragmáticas traumáticas ocorrem mais 

frequentemente na hemicúpula diafragmática esquerda.
d)   as hérnias diafragmáticas traumáticas devem ser abordadas por videotoracoscopia, ainda na fase aguda 

do trauma, logo após a estabilização hemodinâmica do paciente.

45)  É correto afirmar que o compartimento mediastinal mais frequentemente acometido por massas mediastinais 
e tumores primários é o

a)   médio.
b)   anterior.
c)   posterior.
d)   cérvico-torácico.

46)  Em relação aos timomas, é correto afirmar que

a)   a histologia predominante do tumor não tem correlação com o prognóstico.
b)   a ressecção cirúrgica completa é um importante fator definidor de bom prognóstico.
c)   nos pacientes que se apresentam com Miastenia Gravis, concomitantemente ao timoma, o prognóstico 

é pior.
d)  a ressecção cirúrgica por técnicas minimamente invasivas, como a videotoracoscopia, repercute  

negativamente no prognóstico em longo prazo. 

47)   Paciente masculino, 36 anos, vítima de TCE grave, traqueostomisado, em internação hospitalar há cerca de 2 
meses. Restrito ao leito, não contactua com examinador, em ventilação espontânea com dieta exclusivamente 
por sonda nasoentérica. Vem apresentando febre intermitente e piora dos parâmetros laboratoriais sugestiva 
de quadro infeccioso bacteriano. Realizada TC de tórax que evidenciou: Derrame pleural organizado e de 
grande volume à direita, contornos “bocelados” do derrame junto ao parênquima, com múltiplas coleções 
pleurais distintas. Captação de contraste e sinais de espessamento da pleura visceral. 

Diante do caso clínico e dos achados tomográficos, é correto afirmar que o tratamento mais adequado é a

a)   drenagem pleural aberta através de pleurostomia.
b)    toracocentese diagnóstica e antibioticoterapia de amplo espectro até definição da sensibilidade bacteriana 

pela cultura do líquido pleural.
c)  broncoscopia flexível para desobstrução da luz brônquica seguida de descorticação pulmonar por 

técnica minimamente invasiva, mantendo-se, ao término do procedimento, antibioticoterapia sistêmica e 
drenagem pleural fechada.

d)   toracostomia com drenagem pleural fechada, antibioticoterapia sistêmica e, em caso de persistência de 
expansão pulmonar subtotal associada à manutenção de drenagem purulenta em alto débito, drenagem 
pleural sob aspiração contínua. 
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48)  Paciente de 65 anos, tabagista 40 anos/maço, procura o consultório com queixa de hemoptoicos. Familiares 
relatam hiporexia e perda de peso recente que não sabem precisar. Traz consigo tomografia de tórax que 
demostra volumosa massa em lobo inferior do pulmão direito com extensão ao hilo pulmonar. 

Considerando um estadiamento adequado e a possibilidade de tratamento cirúrgico curativo por lobectomia 
inferior direita, bilobectomia inferior ou pneumonectomia direita, não é uma condição pré-operatória que 
compromete a extensão do parênquima possível de ser ressecado e a programação cirúrgica o/a

a)   eletrocardiograma demonstrando bloqueio de ramo direito.
b)   espirometria demonstrando Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1) inferior a 1 litro.
c)    incapacidade do paciente em subir três lances de escada, algo em torno de 20 degraus, sem interrupção.
d)  paciente não consegue percorrer uma distância de 600m, após 6 minutos de caminhada em um nível 

plano. 

49)   Paciente masculino, 68 anos, tabagista 50 anos/maço. Diagnóstico de carcinoma pulmonar com estadiamento 
pré-operatório T4 N0 M0. Ao exame, possui bom performance status, sem limitações funcionais para as 
atividades cotidianas. A espirometria indica VEF1 = 2,15L, correspondendo à 86% do predito calculado. 

Tendo em vista a localização do tumor no lobo superior esquerdo, tocando a pleura mediastinal à tomografia 
de tórax, bem como o estadiamento atual, é correto afirmar que o tratamento indicado é

a)   pneumonectomia esquerda associada à pleurectomia total (mediastinal, diafragmática e parietal).
b)   lobectomia superior esquerda videoassistida combinada com linfadenectomia mediastinal das cadeias 5, 

6, 4E e 7.
c)   lobectomia superior esquerda videoassistida combinada com linfadenectomia mediastinal das cadeias 5, 

6, 4E e 7, além de pleurectomia mediastinal radical.
d)  quimioterapia neoadjuvante, seguida de novo estadimento e, se houver redução do volume tumoral aos 

exames, seguir para a menor ressecção pulmonar possível.  

50) Representa corretamente um dos principais benefícios da substituição do tubo orotraqueal pelo 
posicionamento das traqueostomias a/o

a)   menor incidência de pneumonia aspirativa.
b)   menor incidência de fístulas esofagotraqueais.
c)   maior tolerância do paciente à nutrição enteral.
d)   menor incidência de ulcerações laríngeas e subglóticas.

51)   Em relação aos tumores da parede torácica, é correto afirmar que

a)   a radiografia simples de tórax costuma definir o diagnóstico, na maior parte das vezes.
b)   quando acometem os extremos etários, na maioria das vezes tratam-se de lesões benignas. 
c)   em sua maioria, são metástases de outros sítios ou extensão direta de tumores intratorácicos.
d)   a maioria dos casos são tumores primários das estruturas do arcabouço da parede torácica (tecido ósseo, 

cartilagino, conectivo e muscular).

52)  Paciente feminino, 21 anos, iniciou com quadro de diplopia e fraqueza muscular generalizada. Durante a 
investigação por imagem, foi identificada lesão tumoral sólida em topografia anterosuperior do mediastino, 
sem sinais de invasão das estruturas adjacentes. 

De acordo com o caso, é correto afirmar que

a)   o diagnóstico mais provável é o teratocarcinoma causando síndrome neuromuscular paraneoplásica.
b)  diante da evidência de invasão do pericárdio à angiotomografia de tórax, o tratamento cirúrgico estará 

contraindicado.
c)  a classificação de Osserman permite quantificar a gravidade dos sintomas e, conjuntamente com o 

controle das manifestações clínicas, deve ser realizada a ressecção completa da lesão combinada com 
a timectomia total. 

d)   trata-se de teratoma maduro mediastinal provocando compressão do sistema cava superior, assim sendo, 
a síndrome da veia cava superior deve ser prontamente revertida com pulsoterapia de corticoides e, 
apenas após o controle clínico, deve-se pensar na ressecção cirúrgica da lesão.



CAMAR 2022 - Cirurgia Torácica (CTO) - Versão A 

18

53)  As seguintes situações configuram indicações formais para a realização de intubação seletiva durante o 
procedimento cirúrgico. 

Apresenta corretamente uma situação, na qual a intubação seletiva não é mandatória, a

a)   videotoracoscopia à direita para tratamento de empiema pleural associado à pneumonia necrotizante em 
lobo inferior direito.

b)  necessidade de reabordagem de paciente no 5º DPO de bilobectomia inferior à direita, evoluindo com 
fístula broncopleural de alto débito.

c)   toracectomia simples, com ressecção segmentar da 5ª costela na parede lateral do hemitórax esquerdo 
para diagnóstico de lesão óssea suspeita.

d)   abordagem cirúrgica à cavidade pleural direita para tratamento de hemoptise com repercussão sistêmica 
proveniente de lesão tumoral sangrante em lobo inferior esquerdo.

54)  Paciente de 24 anos, vítima de trauma penetrante por arma branca em região paraesternal direita, na altura 
do 3º espaço intercostal. Deu entrada na sala de emergência de hospital de grande porte trazido pela polícia 
militar com relato de o evento ter ocorrido há cerca de 10 minutos. Ao exame primário, apresenta-se em 
parada cardiorrespiratória esboçando “gasping”. 

Considerando a necessidade de reanimação cardíaca interna, o acesso cirúrgico indicado no caso em 
questão é a

a)   laparotomia xifo-púbica.
b)   toracotomia lateral direita.
c)   esternotomia de emergência.
d)   toracotomia anterolateral esquerda.

55)  Paciente feminino, 58 anos, tabagista 35 anos /maço, em investigação de massa em lobo superior direito. 
Submetida à biópsia por broncoscopia flexível que confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma primário de 
pulmão. Será encaminhada para o estadiamento mediastinal invasivo através de videomediastinoscopia por 
via cervical. 

No caso de acometimento por metástase ganglionar, o tratamento cirúrgico definitivo estará impossibilitado 
se a estação linfonodal acometida for a

a)   subcarinal.
b)   paratraqueal à direita.
c)   supraclavicular à direita.
d)   hilar do lobo superior direito.

56)  Paciente masculino, 53 anos, queixando-se de desconforto epigástrico intermitente e dispepsia. Após longa 
investigação pelo gastroenterologista clínico, identificada lesão suspeita na topografia do terço médio do 
esôfago torácico. A suspeita de cisto de duplicação esofágica e de lesões sólidas, como os leiomiomas, 
persistiu mesmo com a realização de endoscopia digestiva alta. Após radiografia contrastada e ressonância 
do tórax, confirmou-se tratar-se de lesão cística esofágica. 

Considerando o diagnóstico acima, é correto afirmar que o tratamento de escolha é a

a)   aspiração do conteúdo por via endoscópica. 
b)   marsupialização do cisto para a cavidade pleural.
c)   ressecção cirúrgica completa da lesão com preservação da integridade da mucosa.
d)   ressecção cirúrgica da lesão incluindo margens radiais, transmurais de segmento esofageano com rafia 

em dois planos do esôfago.

57)   De acordo com a oitava edição do sistema de estadiamento TNM para o câncer de pulmão, é correto considerar 
como doença metastática à distância (doença M1) os tumores primários de pulmão que apresentam

a)   invasão por contiguidade do esôfago.
b)   invasão por contiguidade do músculo diafragma.
c)   nódulos neoplásicos na pleura parietal ipsilateral ao tumor.
d)   nódulo pulmonar neoplásico em outro lobo pulmonar ipsilateral à lesão principal.
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58)  Nos dias atuais, a videotoracoscopia vem substituindo as incisões clássicas “convencionais” por permitirem 
uma excelente exposição das estruturas intratorácicas e possibilitarem o tratamento de afecções diversas ao 
custo de uma recuperação mais rápida e menor morbidade provocada pela incisão cirúrgica. 

Considerando a realização de videotoracoscopia à esquerda com três portais de trabalho, após realização de 
intubação seletiva, não é a melhor condição abordada pelo acesso cirúrgico descrito, a

a)   liberação do esôfago como tempo torácico de esofagtectomia por vídeo.
b)   lingulectomia anatômica para tratamento de metástase isolada de tumor de cólon.
c)   realização de pleurectomia segmentar em paciente com derrame pleural recorrente à esquerda.
d)   realização de linfadenectomia mediastinal das cadeias 5 e 6 (linfonodos da janela aortopulmonar).

59)    A sequência que descreve corretamente os fatores de risco para complicações anastomóticas nas ressecções 
traqueais, em casos de estenose traqueal e/ou subglótica, está indicada em

a)   tamanho do segmento traqueal ressecado / diabetes / necessidade de incluir segmento da subglote na 
ressecção.

b)  necessidade de traqueostomia previamente ao procedimento / diabetes / estenose traqueal que tenha 
sido provocada por trauma cervical.

c)   tamanho do segmento traqueal ressecado / história prévia de traqueíte de repetição / extensão da 
estenose até a parede membranosa traqueal.

d)  história prévia de várias dilatações traqueais por broncoscopia rígida / história prévia de traqueíte de 
repetição / necessidade de incluir na ressecção segmento da subglote.

60)  Paciente de 43 anos, masculino, pedreiro, não-tabagista. Durante exames de rotina, foi identificado nódulo 
em lobo superior direito. Encontra-se assintomático. Encaminhado para avaliação especializada pela cirurgia 
torácica trazendo tomografia de tórax com os seguintes achados: Nódulo sólido localizado no lobo superior 
direito, exibindo contornos regulares, conteúdo homogêneo e diâmetro de 6mm. 

Diante do caso, é correto afirmar que a conduta mais adequada é a/o 
a)   realização de PET-TC de corpo inteiro.
b)   biópsia percutânea por agulha fina guiada por TC.
c)   segmentectomia pulmonar por acesso minimamente invasivo.
d)   seguimento através de nova tomografia de tórax em intervalo entre 6 e 12 meses. 
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                                                           Exame de Admissão 
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” constantes deste caderno de questões correspondem aos campos 

“versão” e “especialidade” contidos em seu Cartão de Respostas.
Sendo detectada alguma anormalidade, solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor 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 (inclusive as de cunho religioso); gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, 
qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa 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, régua, caneta 
de corpo não transparente, calculadora, protetores abafadores, tampões e/ou similares auriculares, telefone 
celular, smartphone ou similar; notebook, tablet; pen drive; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; 
controle ou chave de alarme, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, 
e/ou quaisquer dispositivos que receba, transmita e armazene informações. O candidato não poderá portar 
armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado 
e/ou de serviço.  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, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente 
ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira 
responsabilidade do candidato e também considerados incorretos.

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 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.


