Prefeitura Municipal dos Barreiros
Concurso Público 2008
Tipo 1

Cargo: Médico Plantonista Generalista / Epidemiologia Nível Superior.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 01

QUESTÃO 04

A respeito do calendário básico de vacinação da criança
preconizado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI),
assinale a alternativa incorreta.:
A) As vacinas BCG e de hepatite B devem ser administradas
nas primeiras 12 horas de vida.
B) O calendário básico inclui a administração de duas doses
da vacina contra rotavírus no primeiro ano de vida.
C) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças
a partir dos 9 meses de idade que residam ou que irão
viajar para área endêmica.
D) Duas doses da vacina contra Meningococo C devem ser
administradas no primeiro ano de vida.
E) A vacina tetravalente (DTP + Hib) deve ser administrada
no segundo, quarto e sexto mês de vida.

Todas as abaixo são características epidemiológicas da dengue
no Brasil, em 2008, exceto:
A) A maior parte dos casos notificados é oriunda de cidades
com menos de 100.000.
B) As infecções pelo sorotipo DEV-3 representam mais da
metade dos casos.
C) Tendência crescente de isolamento do sorotipo DEV-1 no
Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo.
D) Redução do número de casos nas Regiões Sul e CentroOeste.
E) Aumento do número de casos suspeitos de dengue na
região Nordeste no primeiro quadrimestre, em relação ao
mesmo período de 2007.
QUESTÃO 05

QUESTÃO 02

Com relação à situação epidemiológica atual das doenças
transmissíveis no Brasil, o Ministério da Saúde classifica
como doença com tendência descendente de ocorrência de
casos:
A) Hanseníase
B) Malária
C) Esquistossomose
D) Cólera
E) Aids
QUESTÃO 03

Sobre o perfil epidemiológico das doenças transmissíveis no
Brasil, podemos afirmar:
A) Com a intensificação da vacinação anti-rábica canina,
atualmente os principais responsáveis pela transmissão da
raiva a humanos são morcegos e sagüis.
B) Desde o ano 2000 não há registro de casos autóctones de
sarampo no país.
C) A mortalidade pela peste se mantém em níveis muito
baixos.
D) Tem havido tendência de elevação no número de casos de
meningite a partir da década de 1990.
E) As relações sexuais respondem a mais de 50% dos casos
de aids, com maior prevalência nas relações
homossexuais.

Sobre o sistema de vigilância epidemiológica no Brasil,
podemos afirmar que:
A) A coleta dos dados deve ser efetuada nos níveis locais de
atuação do sistema de saúde.
B) A qualidade da informação depende principalmente da
adequada entrada (digitação) dos dados no sistema de
informação.
C) É necessário esperar a confirmação do caso para se
efetuar a notificação.
D) Dados demográficos, ambientais e socioeconômicos
alimentam o sistema nacional de vigilância
epidemiológica.
E) Os dados de mortalidade são os mais utilizados, por
permitirem a detecção imediata ou precoce de problemas
sanitários.
QUESTÃO 06

Todos são agravos de notificação imediata via fax, telefone ou
e-mail, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Febre amarela
Carbúnculo ou antraz
Tétano neonatal
Febre hemorrágica da dengue
Hepatite fulminante
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 10

Assinale o agravo cujo encerramento das investigações sobre
casos notificados como suspeitos e/ou confirmados deve
ocorrer dentro de um prazo máximo de 60 dias da data de
notificação:
A)
B)
C)
D)
E)

Síndrome da rubéola congênita
Sarampo
Tuberculose
Leishmaniose visceral
Hepatite B

QUESTÃO 08

Assinale a afirmativa correta:
A) No Brasil, o mosquito da espécie Aedes aegypti é o
principal transmissor da febre amarela urbana e silvestre.
B) Uma vez infectado, o mosquito pode transmitir o vírus
amarílico durante toda a sua vida.
C) A infecção pelo vírus da febre amarela confere imunidade
temporária.
D) Vacinação recente contra poliomielite e exposição
recente ao sarampo ou rubéola são contra-indicações para
a vacinação contra febre amarela.
E) É recomendada a administração da vacina em gestantes
residentes em áreas endêmicas.

Sobre a aids, assinale a afirmativa correta:

QUESTÃO 11

A) A fase aguda da infecção pelo vírus HIV, também
chamada infecção primária, manifesta-se clinicamente em
menos de 10% dos pacientes.
B) Febre, adenopatia, faringite, mialgia e artralgia são
manifestações clínicas da fase aguda da infecção pelo
vírus.
C) Em indivíduos com menos de 2 anos de idade os testes
laboratoriais visam detectar anticorpos anti-HIV
D) A tuberculose pulmonar, a hepatite e a varicela são
consideradas co-morbidades de caráter grave.
E) A maioria dos casos de transmissão materno-infantil do
HIV ocorre durante o período da gestação.
QUESTÃO 09

Com relação à epidemiológica da tuberculose no Brasil,
podemos afirmar que:
A) A maior parte dos novos casos de doença pulmonar
ocorre em torno de 12 meses após a infecção inicial.
B) Tem como único agente etiológico o Mycobacterium
tuberculosis.
C) A infecção pelo bacilo da tuberculose geralmente
acontece na idade adulta.
D) A resistência primária aos medicamentos antituberculose
no país é alta.
E) Considera-se falência de tratamento a persistência da
positividade do escarro ao final do 2º mês de tratamento,
tendo havido negativação anterior do exame.

Estudo: Tabagismo como fator de risco para tuberculose
(Tuber Lung Dis 1996;77:112-116)
A pesquisa foi conduzida para avaliar a influência do hábito de
fumar sobre o desenvolvimento de tuberculose pulmonar em
pacientes jovens que tiveram contato intra-domiciliar com
portadores de tuberculose pulmonar com baciloscopia
positiva. Um grupo de 46 pacientes com tuberculose
pulmonar foi comparado a um outro grupo de 46 pessoas sem
tuberculose, porém com reação forte ao PPD. O hábito de
fumar foi investigado usando um questionário. A análise da
associação entre tuberculose pulmonar e tabagismo feita
calculando-se o Odds ratio.
Com base nas informações acima, identifique o tipo de
desenho de estudo epidemiológico:
A)
B)
C)
D)
E)

Estudo de coorte
Ensaio clínico randomizado
Estudo de prevalência
Caso-controle
Estudo ecológico

QUESTÃO 12

Todas são características do estudo de coorte, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Desenho individuado-observacional-longitudinal
A perda de seguimento constitui um dos seus problemas.
Inadequado para doenças de baixa freqüência
Requer amostras de tamanho relativamente pequeno.
Produz medidas diretas de risco.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 16

Sobre os modelos de saúde-doença, podemos afirmar que:

Sobre os indicadores de saúde, podemos afirmar que:

A) No modelo biomédico, o conceito de doença é abordado
exclusivamente a partir da perspectiva da Patologia.
B) O modelo da história Natural da Doença, proposto por
Leavell & Clark (1976), aborda a doença como uma
processo.
C) No modelo biomédico de patologia as doenças nãotransmissíveis são privilegiadas em detrimento das
doenças infecciosas.
D) Segundo o Modelo da História Natural da Doença,
agentes genéticos, nutricionais e determinantes
socioeconômicos atuam no período patogênico.
E) O modelo sistêmico compreende a doença como um
processo fisiopatológico que causa um estado de
disfunção no indivíduo.

A) O indicador “Anos de Vida Perdidos por Incapacidade”
(AVPI) é um indicador composto que combina dados de
mortalidade e morbidade.
B) A prevalência periódica mede a freqüência de casos de
uma doença em um determinado instante, excluindo as
baixas (altas, óbitos, transferência) ocorridas no período.
C) Tratamentos que diminuem a duração das doenças
ocasionam a elevação dos coeficientes de prevalência.
D) Entende-se por taxa de ataque a prevalência de uma
doença em uma população definida.
E) O índice de Swaroop e Uemura é definido pela proporção
de óbitos em menores de um ano em relação ao total de
óbitos.
QUESTÃO 17

Utilize o texto abaixo para responder às questões 14 e 15
Em 1º de janeiro de 2005 havia 35 casos de infecção pelo
vírus Influenza A em uma escola com 750 alunos. Esses 35
estudantes permaneceram imunes à doença durante os meses
subseqüentes. De 2 de janeiro de 2005 a 2 de junho de 2005,
mais 30 estudantes contraíram a infecção e a escola
permaneceu com o mesmo número de alunos (750).

Constitui medida de prevenção secundária:
A)
B)
C)
D)
E)

Programas habitacionais.
Campanhas de prevenção aos acidentes de trânsito.
Inquéritos populacionais para identificação de casos.
Terapia ocupacional.
Aconselhamento genético.

QUESTÃO 14
QUESTÃO 18

Calcule a incidência cumulativa de influenza de 2 de janeiro
de 2000 a 2 de abril de 2000?
A)
B)
C)
D)
E)

41,9 por 1.000 hab
90,9 por 1.000 hab
86,6 por 1.000 hab
40,0 por 1.000 hab
46,6 por 1.000 hab

QUESTÃO 15

Calcule a prevalência de influenza A em 1 de janeiro de 2005
?
A)
B)
C)
D)
E)

41,9 por 1.000 hab
90,9 por 1.000 hab
86,6 por 1.000 hab
46,6 por 1.000 hab
40,0 por 1.000 hab

Com relação o padrão de ocorrência das doenças, podemos
afirmar:
A) A epidemia explosiva refere-se à ocorrência epidêmica de
uma doença limitada a um espaço definido.
B) Na epidemia lenta a doença é difundida de pessoa a
pessoa por via respiratória, anal, oral, genital ou por
vetores.
C) Casos alóctones são casos de doenças que tiveram origem
nos limites do lugar sob investigação.
D) Pandemia caracteriza-se pela rápida progressão de uma
doença até atingir a incidência máxima em um curto
período de tempo.
E) Nas epidemias por fonte comum, o mecanismo de
transmissão hospedeiro a hospedeiro não está presente.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

Todas as afirmativas relativas às doenças e agravos nãotransmissíveis (DANT) no Brasil são corretas, exceto:

É característica do modelo de atenção do Programa de Saúde
da Família:

A) Lesões produzidas por acidentes e violências constituem
o grupo das DANT.
B) A vigilância epidemiológica das DANT concentra-se na
notificação obrigatória e investigação do caso suspeito.
C) O foco central da vigilância é estabelecer os níveis de
exposição aos fatores de risco.
D) O principal instrumento para conhecer a prevalência dos
fatores de risco para as DANT são os inquéritos
populacionais.
E) O modelo epidemiológico do “campo da saúde” tem
servido de suporte às metodologias de monitoramento e
intervenção das DANT.

A) Inclui ações de estímulo ao envolvimento da comunidade
no planejamento e execução de ações intersetoriais
voltadas à melhoria das condições de vida e saúde.
B) As ações são centradas na demanda espontânea ou oferta
de serviços que estimulem a captação de clientela e
expansão do consumo médico.
C) Inclui ações de base territorial que extrapolam os muros
das unidades de saúde e atividades educativas e de
prevenção a riscos e agravos específicos.
D) Enfrentamento dos problemas de saúde por meio de
campanhas e programas especiais.
E) Utiliza a programação como instrumento de redefinição
do processo de trabalho em saúde.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Sobre o comportamento da mortalidade no Brasil nas últimas
duas décadas, podemos afirmar que:
A) Na população acima de 60 anos, houve redução dos
óbitos por doenças do aparelho respiratório e elevação
dos decorrentes das doenças do aparelho circulatório.
B) As mortes por neoplasias que correspondiam ao 5º lugar,
em 1980, passaram a ocupar o 3º em 2000.
C) Ocorreu elevação da mortalidade geral.
D) As doenças do aparelho circulatório mostraram tendência
de redução na proporção de óbitos
E) Houve redução na proporção de óbitos, nas faixas etárias
maiores de 50 anos.
QUESTÃO 21

Com relação aos Sistemas de Informação no Brasil, assinale a
afirmativa correta:
A) O Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC)
tem como objetivo principal a contagem do número de
registros de nascimentos.
B) O sub-registro de óbitos tem magnitude expressiva no
país, predominando na população acima de 50 anos.
C) Embora o SINASC tenha apresentado melhorias na
qualidade da informação, ainda possui menor cobertura
que as apresentadas pelo SIM/MS.
D) Os dados diretos do SIM e do SINASC são os mais
fidedignos para a avaliação dos eventos de mortes e
nascimentos.
E) Com aprimoramento dos sistemas SIM e SINASC,
atualmente a cobertura e a qualidade das informações têm
sido consideradas satisfatórias em todos os estados.

Todos os abaixo constituem
compulsória no Brasil, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

agravos

de

notificação

Meningite por Haemophilus influenzae.
Filariose linfática
Esquistossomose (em área não-endêmica).
Síndrome da rubéola congênita.
Hepatites virais.

QUESTÃO 24

A probabilidade estimada de indivíduos desenvolverem uma
dada doença se refere ao conceito da seguinte medida em
epidemiologia:
A)
B)
C)
D)
E)

Incidência.
Risco atribuível
Risco relativo
Diferença de risco
Prevalência

QUESTÃO 25

Sobre a mortalidade materna podemos afirmar:
A) O coeficiente de mortalidade materna é uma medida de
risco relativa à mulher em idade reprodutiva.
B) Usualmente esse indicador é multiplicado por 1.000.
C) As mortes maternas assumem comportamento epidêmico
em países subdesesenvolvidos.
D) As mortes obstétricas diretas se referem às mortes
ocasionadas por doenças que se desenvolvem durante a
gravidez.
E) No Brasil, devido à melhoria na qualidade dos dados, o
coeficiente da mortalidade materna expressa a real
dimensão do problema.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28 de março de 2006), é incorreto
afirmar:

Em relação à transição demográfica e epidemiológica, no
Brasil, é incorreto afirmar:

A) A Parte variável do Piso de Atenção Básica é calculada
pela multiplicação de um valor per capita, fixado pelo
Ministério da Saúde, pela população de cada município.
B) A estratégia do Saúde da Família deve ter caráter
substitutivo em relação à rede de Atenção Básica
tradicional nos territórios em que as Equipes de Saúde da
Família atuam.
C) O número máximo de Equipes de Saúde da Família pelas
quais o município pode fazer jus ao recebimento de
recursos financeiros específicos é calculada pela fórmula:
população / 2400.
D) Os profissionais do Saúde da Família podem dedicar até
oito horas semanais para atividades de residência
multiprofissional e/ou de medicina de família e
comunidade ou trabalho em hospitais de pequeno porte.
E) O Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos
do Piso de Atenção Básica aos municípios quando não
houver alimentação, por parte dos municípios, dos bancos
de dados nacionais de informação por dois meses
consecutivos ou três meses alternados no período de um
ano.

A) O envelhecimento é um fenômeno predominantemente
urbano, resultado sobretudo do intenso movimento
migratório iniciado na década de 60.
B) Paralelamente ao aumento na expectativa de vida, tem
sido observado, a partir da década de 60, um declínio
acentuado da fecundidade, levando a um aumento
importante da proporção de idosos na população
brasileira.
C) Em menos de 40 anos passou de um perfil de
morbimortalidade típico de uma população jovem, para
um caracterizado por enfermidades crônicas, próprias das
faixas etárias mais avançadas.
D) É observada uma feminilização do envelhecimento.
E) O envelhecimento populacional ocorreu de forma lenta,
com a elevação da qualidade de vida das populações
urbanas, graças a melhores condições sanitárias,
alimentares, ambientais e de moradia.
QUESTÃO 29

São atividades da vigilância epidemiológica, exceto:
QUESTÃO 27

De acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, é
incorreto afirmar:
A) É dever do Estado garantir a saúde com acesso universal
e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação.
B) A saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda,
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais.
C) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único
de Saúde (SUS), em caráter complementar.
D) Entende-se como eqüidade de assistência à saúde o
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema.
E) O estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e
orientação programática de saúde deverá ser realizado
através de critérios epidemiológicos.

A) Recomendar ou aplicar medidas de controle para a
melhoria da saúde da população.
B) Realizar investigação epidemiológica.
C) Coletar, analisar e interpretar dados relevantes à saúde da
população.
D) Prestar atendimento clínico e laboratorial à população.
E) Divulgar informações sobre a magnitude e a distribuição
dos agravos à saúde na população.
QUESTÃO 30

Segundo dados do Ministério da Saúde, os principais grupos
de causas de morte pelo CID-10, no Brasil em 2005, em
ordem decrescente de importância foram:
A) Doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho
digestivo, causas externas de morbidade e mortalidade.
B) Doenças do aparelho circulatório, neoplasias, causas
externas de morbidade e mortalidade.
C) Doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho
circulatório, causas externas de morbidade e mortalidade.
D) Doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho
respiratório, neoplasias.
E) Doenças do aparelho circulatório, causas externas de
morbidade e mortalidade, neoplasias.
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 32

As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leiao com bastante atenção para responder ao que se pede.

A leitura do gráfico nos permite constatar que:
Texto 01
1.

2.

3.
4.

5.

Veja Especial – Outubro de 2006.

QUESTÃO 31

A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e
não verbais, afirma-se que:
1.
2.
3.

4.
5.

no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas
com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por
meio dos cartões.
de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a
preferência de 32% dos consumidores para realizar
compras em 2014.
o uso do cheque como forma de pagamento de produtos
acabará em 2014.
a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas
compras.
de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão
como instrumento para realização de compras no Brasil,
segundo as estimativas apontadas no gráfico.

Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 4 e 5, apenas;
1, 4 e 5, apenas;
1, 3 e 5, apenas;
3, 4 e 5, apenas;
1, 2, 3, 4 e 5.

o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações
novas em relação ao texto verbal.
desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos
consumidores como forma de pagamento.
o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua
natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores
brasileiros.
a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente
de usar o cheque em suas compras.
o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’.

Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 4 e 5, apenas;
2 e 5, apenas;
1, 3 e 5, apenas;
3, 4 e 5, apenas;
1, 2, 3, 4 e 5.
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Texto 02
O Vício do Populismo

QUESTÃO 33

Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02.

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008

1.
O PROBLEMA com o populismo econômico é
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam
superar.
É o que se vê agora na Venezuela. O presidente
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1%
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso
faz novos investimentos num ambiente em que é o
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a
400 os produtos e serviços com valor tabelado.
A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de
sabotar seu programa de construção de habitações
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas
dos venezuelanos.

O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de
“política fundada no aliciamento das classes sociais de
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne
bem quisto pela maioria da população de um país.
(Dicionário Aurélio)
Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços,
o primeiro foi adotar o populismo econômico.
Os encantos de uma política populista são duradouros e
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o
alvo das principais ações governamentais.
A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez
que os preços foram tabelados pelo governo.
Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro
trimestre deste ano.

2.
3.

4.

5.

Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
1, 2 e 5, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1 e 5, apenas.
3, 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 34

Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto
afirmar:
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de
ordem econômica.
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa
de controle dos preços pelo governo, têm agravado a
situação econômica da Venezuela.
C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa
medida para a economia da Venezuela.
D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas,
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas
sociais e tabelar preços de produtos.
E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas
de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o
programa de construção de habitações populares de
Chávez.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em
relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do
Texto 02.

As normas da gramática padrão, referentes à concordância
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo,
exceto em:

A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo
tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente
obstruí-la.
B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão
“populismo econômico” posta anteriormente.
C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a
eficácia dos feitiços.
D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo,
considerando-se o teor inteiro do texto.
E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo
tempo...,” a palavra destacada indica tempo indeterminado,
imprecisão, inexatidão.

A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é
provável que Chávez intensifique suas mágicas políticoeconômicas, agravando ainda mais a situação dos
venezuelanos.
B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela,
é provável que Chávez intensifique suas mágicas políticoeconômicas, agravando ainda mais os problemas dos
venezuelanos.
C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é
provável que Chávez aumente suas mágicas políticoeconômicas, agravando ainda mais a situação dos
venezuelanos.
D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a
situação dos venezuelanos.
E) Em face aos diversos problemas por que passa a
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a
situação dos venezuelanos.

QUESTÃO 36

Há palavras e expressões que permitem pressupor informações
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise
não justifica a pressuposição.
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes
dificuldades antes.
B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual
de agir.
C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos
destacados levam a pressupor que o presidente tenta
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente
com sua política populista.
D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do
continente”, a expressão em destaque leva à pressuposição
de que outros países da América enfrentam problemas com
o controle da inflação.
E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de
condução a conseqüências.

QUESTÃO 38

As normas de concordância verbal estão completamente de
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto
em:
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais,
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio.
B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu
programa de construção de habitações populares.
C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de
sabotar seu programa de construção de habitações
populares.
D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais,
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio.
E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais,
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio.
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QUESTÃO 39

Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos
enunciados a seguir.
1.

Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que
ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus
conselheiros.
Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer.
Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando
seus adversários.
Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela,
sendo o maior índice do continente.
A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que
aumentaria aos poderes do presidente Chávez.

2.
3.
4.
5.

Há erro nos itens:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.
3, 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 40

Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de
sentido entre os dois enunciados?
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar
sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em
toda sorte de programas sociais.”
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em
todo tipo de programas sociais há anos.
B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e
não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”
• Se a política de investimento em todo tipo de
programas sociais não for equilibrada – e não foi –
transforma-se em fonte de pressão inflacionária.
C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela
solução mais tonitruante: o controle de preços.”
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu
jeito de administrar a inflação.
D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e
acumula inflação alta...”
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no
mercado e acumula inflação alta...
E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias
produtivas.”
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta
de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação
deve piorar.
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