
PORTUGUÊS

ENTREVISTA

Aos 51 anos o médico paulista Geraldo Medeiros é um dos endocrinologistas brasileiros de maior 
e  mais  duradouro  sucesso.  Numa  especialidade  em  que  o  prestígio  dos  profissionais  oscila 
conforme a moda, há três décadas ele mantém sua fama em ascendência. Em seu consultório de 
242 metros quadrados, na elegante região dos Jardins, uma das mais exclusivas de São Paulo, 
Medeiros guarda as fichas de 32.600 clientes que já atendeu. Mais da metade o procurou para 
fazer regime de emagrecimento. Sua sala de espera está permanentemente lotada e às vezes é 
necessário marcar uma consulta com semanas de antecedência.
Como professor de Clínica Médica e Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, Medeiros já atendeu outros milhares de pacientes. A maioria, porém, foi parar em 
suas mãos em razão de outra especialidade da qual é mestre: as doenças da tireóide.
(Revista Veja)

01. O texto acima pode ser classificado, quanto à tipologia, como:
a) humorístico.
b) descritivo.
c) narrativo.
d) dissertativo.
e) argumentativo.

02. Qual a utilidade de ser dada a idade do médico entrevistado logo ao início do texto?
a) Indicar sua experiência e capacidade.
b) Mostrar sua vitalidade e competência.
c) Demonstrar sua capacidade e perspicácia.
d) Provar seu conhecimento e juventude.
e) Aludir à sua juventude e vitalidade.

03.  Muitos  elementos  do  segundo  período  repetem  elementos  do  primeiro.  Indique  a 
correspondência equivocada entre elementos dos dois períodos.
a) especialidade - endocrinologista
b) prestígio - sucesso
c) profissionais - médico
d) fama - sucesso
e) décadas - 51 anos

04.  Entre as duas atividades do médico há uma série de elementos que se opõem. Indique a 
oposição EQUIVOCADA.
a) endocrinologista - professor
b) clientes - pacientes
c) emagrecimento - doenças da tireóide
d) marcar uma consulta - parar em suas mãos
e) 32.600 - milhares

05. No último parágrafo, o conector “porém” estabelece uma relação entre os últimos períodos de:
a) conclusão.
b) explicação.
c) oposição.
d) conseqüência.
e) proporção.



GABARITO

01. D
Comentário: Há  uma  descrição  da  profissão  e  das  atividades  do  médico  paulista  Geraldo 
Medeiros.

02. A
Comentário: Uma pessoa de 51 anos já teve tempo de se tornar experiente em uma determinada 
atividade. A informação reforça a idéia de o sucesso ser duradouro.

03. E
Comentário: Não há relação alguma entre décadas e a idade do médico. O trecho fala de 3 
décadas de fama e ascendência, simplesmente isso.

04.E
Comentário: O gabarito é a letra e porque os números são absolutos: na clínica, 32.600 pessoas, 
não  apenas  com  problemas  de  emagrecimento,  mas  também  de  tireóide,  a  sua  outra 
especialidade; o mesmo pode ser dito para os milhares de pacientes atendidos na Universidade. 
Observe, esse é o detalhe, que nas duas situações o autor fala de maioria.

5. C
6.

Comentário: O uso da conjunção adversativa “porém” traz uma idéia de oposição entre os dois 
últimos períodos.


