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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Um paciente de 75 anos foi trazido pelos familiares com 
história de febre e disúria há 48 horas, com queda progressiva 
do estado geral. Estava torporoso, hipotenso (PA = 90 
x50mmHg), taquicárdico e febril. Ao exame do abdome 
palpava-se globo vesical próximo à cicatriz umbilical. Qual das 
drogas abaixo você escolheria para o tratamento deste paciente? 
 
A) Nitrofurantoína 
B) Sulfametoxazol-trimetoprin 
C) Cefalotina 
D) Norfloxacin 
E) Cefepime 
 
 
 
 
Um paciente de 50 anos está no 40º dia de tratamento para 
Tuberculose pulmonar com o esquema I e chegou ao hospital 
com artrite extremamente dolorosa do hálux. Dosagem do ácido 
úrico = 14,5mg/dl. Qual das drogas pode estar envolvida como 
causa desta complicação? 
 
A) Isoniazida 
B) Rifampicina 
C) Pirazinamida 
D) Etambutol 
E) Estreptomicina 
 
 
 
 
Qual dos sinais abaixo indica maior gravidade em um paciente 
com Dengue hemorrágica? 
 
A) Prova do laço positiva 
B) Epistaxe 
C) Diarréia 
D) Redução da pressão diferencial 
E) Rash petequial 
 
 
 
 
Um adolescente de 16 anos está no 10º dia de evolução de 
Hepatite A, evolui com queda do estado geral nos últimos dias 
e hoje está claramente desorientado. Qual dos exames abaixo 
ajudaria a definir o diagnóstico de Insuficiência hepática 
aguda? 
 
A) TGO 
B) TGP 
C) Tempo de protrombina 
D) Albumina 
E) Fosfatase alcalina 

 

 
 
 
Paciente está no sexto dia de tratamento de Pneumonia lobar 
direita com levofloxacina 500mg/dia e ainda mantém febre, 
dispnéia e dor torácica. Ao exame percebem-se abolição de 
murmúrio vesicular e frêmito tóraco-vocal e macicez à 
percussão do terço inferior do hemitórax direito. Qual a conduta 
mais apropriada para o caso? 
 
A) Trocar o antibiótico 
B) Toracocentese 
C) Aumentar a dose da levofloxacin para 500mg de 12/12 

horas 
D) Associar diurético 
E) Fisioterapia respiratória 
 
 
 
 
Qual a droga de escolha para o tratamento da esquistossomose 
mansônica? 
 
A) Ivermectina 
B) Praziquantel 
C) Nitazoxanida 
D) Piperazina 
E) Cambendazol 
 
 
 
 
Qual das medidas abaixo promove redução mais duradoura e 
efetiva dos níveis séricos de potássio? 
 
A) Diálise 
B) Solução polarizante 
C) Gluconato de cálcio 
D) Bicarbonato de sódio 
E) Nebulização com beta-agonista 
 
 
 
 
Durante o plantão você realizou entubação orotraqueal de um 
paciente com meningococcemia. Qual esquema profilático 
deveria ser utilizado? 
 
A) Cloranfenicol 500mg de 12/12 horas por 3 dias 
B) Rifampicina 600mg dose única 
C) Eritromicina 500mg de 12/12 horas por 2 dias 
D) Ciprofloxacina 500mg em dose única 
E) Nenhum esquema antibiótico é necessário 
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Durante o atendimento a um paciente chocado, foi observada 
uma pressão venosa central de 17mmHg. Todas as condições 
abaixo poderiam justificar este achado, exceto: 
 
A) Tamponamento pericárdico 
B) Tromboembolismo pulmonar 
C) Infarto de ventrículo direito 
D) Cor pulmonale agudo 
E) Anafilaxia 
 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta com respeito à Febre 
reumática: 
 
A) Se um paciente não melhora substancialmente após 48 

horas de tratamento com salicilatos, o diagnóstico de 
artrite reumática pode ser questionado. 

B) A miocardite dificilmente causa insuficiência cardíaca 
isoladamente, o mais comum é a sua associação com 
insuficiência valvar. 

C) A Coréia de Sydenham é uma complicação de início tardio 
em relação ao surto estreptocócico, surgindo geralmente 
após três a quatro semanas. 

D) Pacientes que apresentaram cardite no surto agudo, mas 
sem seqüelas devem manter profilaxia com penicilina 
benzatina até os 25 anos ou por dez anos após o último 
surto (o que for mais longo). 

E) Achado de níveis de AEO acima de 250uTodd em um 
paciente com artrite confirma o diagnóstico de Febre 
reumática. 

 
 
 
 
São opções para o tratamento da Leptospirose todas as abaixo, 
exceto: 
 
A) Penicilina cristalina 
B) Doxiciclina 
C) Ceftriaxona 
D) Ampicilina 
E) Ciprofloxacin 
 
 
 
 
São fatores de risco para a transmissão do vírus C, exceto: 
 
A) Uso de drogas injetáveis 
B) Hemotransfusão antes de 1992 
C) Tatuagem 
D) Banhos de rio 
E) Promiscuidade sexual 
 
 

 
 
 
São características das queimaduras profundas (2º e 3º graus), 
exceto: 
 
A) Formação de bolhas 
B) Perda de anexos da pele 
C) Empalidecimento com a pressão 
D) Redução da sensibilidade 
E) Produção de cicatrizes deformantes 
 
 
 
 
Um paciente de 70 anos passou a apresentar queda progressiva 
do quadro cognitivo, com perda de memória, cefaléia, 
lentificação do raciocínio e mudanças de personalidade, com 
evolução de três semanas. Antes do início do quadro tinha 
sofrido uma queda da própria altura, sem perda de consciência. 
Ao exame neurológico não foram detectados sinais focais. Qual 
o diagnóstico mais provável? 
 
A) Concussão cerebral 
B) Contusão cerebral 
C) Hematoma extradural 
D) Hematoma subdural crônico 
E) Hemorragia cerebral 
 
 
 
 
São características da intoxicação aguda por metanol, exceto: 
 
A) Acidose metabólica 
B) Coma 
C) Convulsões 
D) Distúrbios visuais 
E) Insuficiência renal 
 
 
 
 
Com relação à pneumonia adquirida no hospital, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Corresponde às infecções respiratórias desenvolvidas após 

sete dias de internamento em unidades de terapia intensiva. 
B) Corresponde às infecções respiratórias cujos sintomas 

iniciaram-se nos cinco dias após intervenção cirúrgica. 
C) Corresponde às infecções pulmonares que se desenvolvem 

após 48 horas da admissão hospitalar. 
D) Corresponde às infecções respiratórias que se desenvolvem 

até quinze dias após a alta hospitalar. 
E) Corresponde às infecções respiratórias que se desenvolvem 

durante internamentos prolongados (acima de dez dias). 
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São opções para o tratamento da amebíase intestinal, exceto: 
 
A) Metronidazol 
B) Praziquantel 
C) Tinidazol 
D) Secnidazol 
E) Teclozan 
 
 
 
 
Em que caso não há indicação para realização de profilaxia 
contra o tétano? 
 
A) Esquema vacinal completo, com a última dose há menos 

de cinco anos. 
B) Ferimento limpo em paciente com esquema vacinal 

completado há oito anos. 
C) Ferimentos puntiformes 
D) Ferimentos por armas de fogo 
E) Queimaduras 
 
 
 
 
Para qual dos pacientes abaixo não deveria ser prescrito 
loperamida para tratamento de diarréia aguda? 
 
A) Idoso com diarréia aquosa profusa por rotavírus 
B) Paciente com diarréia e vômitos iniciados 4 horas após 

ingestão de alimento mal conservado. 
C) Suíço que desenvolveu diarréia dos viajantes durante 

excursão para o nordeste do Brasil 
D) Adolescente com febre e diarréia piossanguinolenta. 
E) Diarréia aguda após início de tratamento com metformina 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta de acordo com as complicações 
agudas do Diabetes: 
 
A) Os pacientes com cetoacidose diabética apresentam em 

geral mortalidade maior que os com coma hiperosmolar. 
B) A reposição de bicarbonato está indicada na cetoacidose 

sempre que houver cetonúria. 
C) A necessidade de insulina costuma ser maior no coma 

hiperosmolar que na cetoacidose. 
D) Nos pacientes com coma hiperosmolar, após a 

ressuscitação inicial deve-se manter hidratação com soro 
fisiológico a 0,45%. 

E) O desenvovimento de edema cerebral ocorre geralmente 
como complicação do tratamento do coma hiperosmolar. 

 
 
 
 

 
 
 
Um paciente internado para tratamento de pielonefrite 
complicada passa a apresentar diarréia profusa a partir do 
décimo dia de antibioticoterapia com cefotaxima. Foi 
submetido a uma colonoscopia que identificou membranas em 
cólon esquerdo. Qual das condutas abaixo seria mais adequada 
para o caso? 
 
A) Trocar o esquema antibiótico para ciprofloxacina 
B) Associar metronidazol por via endovenosa 
C) Associar vancomicina por via oral 
D) Suspender o antibiótico 
E) Manter a cefotaxima e tratar a diarréia com sintomáticos 
 
 
 
 
São causas de angina pectoris com coronárias 
angiograficamente normais, exceto: 
 
A) Uso de cocaína 
B) Angina de Prinzmetal 
C) Angina microvascular 
D) Uso de derivados do ergot 
E) Dislipidemia 
 
 
 
 
Um paciente de 30 anos, previamente hígido, foi atendido com 
história de melena há cinco dias, após uso de diclofenaco de 
sódio. Está hemodinamicamente estável e a endoscopia revelou 
uma úlcera duodenal com 1,5cm de diâmetro e base limpa. 
Qual a melhor conduta para o caso? 
 
A) Internamento por 48 horas com infusão contínua de 

omeprazol. 
B) Internar até a normalização da cor das fezes e melhora do 

aspecto endoscópico. 
C) Alta hospitalar com prescrição de omeprazol, suspender o 

anti-inflamatório. 
D) Alta hospitalar com prescrição de ranitidina, trocar o 

diclofenaco por nimesulida. 
E) Alta hospitalar, trocando o diclofenaco por um inibidor 

seletivo da COX-2. 
 
 
 
 
Um paciente asmático deu entrada na emergência com pico 
hipertensivo e dor anginosa. Qual a droga de escolha para o 
controle da pressão arterial? 
 
A) Metoprolol 
B) Hidralazina 
C) Nitroglicerina 
D) Furosemida 
E) Nitroprussiato de sódio 
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No tratamento da asma, são efeitos colaterais observados 
durante o tratamento prolongado com corticóides inalatórios, 
exceto: 
 

A) Catarata 
B) Candidíase oral 
C) Reativação de tuberculose pulmonar 
D) Osteoporose 
E) Retardo na velocidade de crescimento 
 

 
 
 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 
648/GM de 28 de março de 2006), 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. 

 
 
 
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. 

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

 
 
 
 
São atividades da vigilância epidemiológica, exceto: 
 
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. 
 
 
 
 
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
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. 
Leia-o com bastante atenção para responder ao que se pede. 

 
Texto 01 

 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais 
e não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta 

informações novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram 
completamente de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram 

feitas com cheque, enquanto que 8% delas eram 
realizadas por meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. 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) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. 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) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os 
preços, o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. 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. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma 
vez que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

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

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

 
 
 
 
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.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados 
abaixo, exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas 
político-econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, 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. 

 
 
 
 
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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 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. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
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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