
TAQUARITINGA DO NORTE
CONCURSO PÚBLICO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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ESPECÍFICAS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  Conferências  de  Saúde e  os  Conselhos  de  Saúde são
órgãos de gestão do SUS, assegurando nas formatações destes
últimos à  representatividade de segmentos  do governo;  de
prestadores  de  serviço  privados  conveniados,  ou  sem  fins
lucrativos;  de  trabalhadores  de  saúde  e  de  entidades  de
usuários, dando critérios norteadores para a implementação
da gestão das políticas públicas de saúde, de forma sintonizada
com os interesses da coletividade.
II.  Os  Conselhos  de  Saúde  representam  um  polo  de
qualificação de cidadãos para o controle social,  nas demais
esferas da ação do Estado, e visando consolidar,  fortalecer,
ampliar e acelerar o processo de controle social no SUS.
III. Os Conselhos de Saúde têm como competência a definição
das  diretrizes  para  elaboração  dos  planos  de  saúde,  os
programas de saúde, os contratos e convênios e a aprovação
da proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as
metas  e  prioridades  estabelecidas  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias, nos termos do artigo 195, parágrafo 2º, da Lei
Maior, observado o Princípio do Processo de Planejamento e
Orçamentação Ascendentes, esculpido no artigo 36 da Lei n.
8.080 de 19 de setembro de 1990.
IV.  A  participação  de  representantes  da  sociedade  civil
organizada, dos trabalhadores de saúde, dos prestadores de
serviços de saúde e do governo, na gestão do SUS, marca um
avanço  importante  no  processo  de  democratização  e
fortalecimento  do  controle  social.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A gestão democrática do SUS, que se efetiva principalmente
através das Conferências de Saúde, de caráter propositivo e
dos Conselhos de Saúde, que são deliberativos e permanentes
no SUS, em cada esfera de governo, é um importante modelo
de participação da cidadania, que se dá através da sociedade
civil  organizada  e  da  consagração  do  processo  de  controle
social.
II.  Nada  há,  na  história  do  Estado  Brasileiro,  algo  que  se
assemelhe aos Conselhos de Saúde da atualidade, seja pela
representatividade social que expressam, seja pela gama de
atribuições e poderes legais de que são investidos, seja pela
extensão em que estão implantados por todo o país, nas três
esferas governamentais.
III.  Apenas com os Conselhos de Saúde funcionando com a
participação efetiva da sociedade, reivindicando e fiscalizando,
poderá ser alcançado o direito à saúde integral e universal do
c idadão,  com  paradigma  na  soberania  popular ,
constitucionalmente  assegurada  no  artigo  1º,  que  prevê  o
exercício da democracia direta ou participativa.
IV. O Movimento Sanitário sempre defendeu a centralização
dos serviços de saúde e a adoção da municipalização, vista
como uma estratégia para democratizar o sistema nacional de
saúde  e  como  um  dos  pr incípios  do  SUS.  Além  de
desburocratizar o sistema, o que gera maior resolubilidade dos

problemas apresentados, a descentralização dos serviços de
saúde aproxima a gestão do cidadão, podendo este cobrar e
interferir mais de perto na política pública do município.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  Conselhos  de  Saúde  na  atualidade  representam  um
espaço responsável pela mobilização e articulação contínuas
da sociedade, na defesa dos Princípios Constitucionais e dos
dispositivos  legais  que  fundamentam  o  SUS.  Por  meio  dos
Conselhos de Saúde, funcionando com a participação efetiva
da sociedade,  reivindicando e fiscalizando,  que se obterá o
direito à saúde integral e universal do cidadão.
II.  Os  Conselhos  de  Saúde  na  atualidade  são  um  espaço
responsável pela implementação da mobilização e articulação
contínuas  da  sociedade,  na  defesa  dos  princípios
constitucionais que fundamentam o SUS, para o controle social
de saúde.
III. Cabe aos Conselhos de Saúde, fiscalizar e controlar gastos,
acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde,
deliberar  sobre  critérios  de  movimentação  de  recursos  da
saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os transferidos e próprios
do Município,  Estado,  Distrito  Federal  e  da União,  analisar,
discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de
contas  e  informações  financeiras,  aprovar,  encaminhar  e
avaliar a política para os Recursos Humanos do SUS; apoiar e
promover a educação o controle social.
IV.  O  artigo  198,  da  Constituição  Federal  assegura  como
diretriz  do  SUS  a  unificação  do  sistema  de  saúde;  a
descentralização  com  direção  única  em  cada  esfera  de
governo;  o  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais,
e  a  participação  da  comunidade,  sendo  que  esta  última
consagra a democracia participativa.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Na  atualidade  os  Conselhos  de  Saúde  possuem  uma
relevante  representatividade  social  nas  três  esferas
governamentais,  como  consequência  do  modelo  de
democracia  participativa  e  da  diretriz  de  participação  da
comunidade nas ações e serviços públicos do SUS, previstas
respectivamente no artigo 1º, parágrafo único, e artigo 156,
inciso III, da Constituição da República do Brasil de 1988.
II. O que se observa é que o direito constitucional à gestão
participativa no SUS é desprovido de instrumentalização para
ser exercido especialmente por meio dos Conselhos de Saúde,
que são órgãos colegiados, incumbidos de zelar pela definição
das políticas dos serviços de saúde, bem como fiscalizar essas
ações de relevância pública, como meio de viabilizar a atuação
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da comunidade.
III. Os Conselhos de Saúde são espaços de conflito e integram
os  atores  com  diferentes  projetos  e  interesses.  Mas  são
também possíveis  espaços  onde os  sujeitos  sociais  podem,
através  do  controle  social,  exercer  a  cidadania,  o  poder
participativo, e construírem sujeitos políticos com capacidade
e potência para intervir positivamente na implementação do
SUS no nível local.
IV.  Os  Conselhos  de  Saúde  se  apresentam  como  um
instrumento  de  gestão  participativa,  onde  são  definidas  as
políticas de saúde, através da troca de experiências e embates
entre  os  conselheiros  das  esferas  municipais,  estaduais  e
nacional, para a consolidação do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Dentre  as  competências  do  Conselho  Nacional  dos
Secretários  Estaduais  de  Saúde  (CONASS),  pode-se  incluir
funcionar  como  órgão  permanente  de  intercâmbio  de
experiências e informações entre seus membros.
II.  Dentre  as  competências  do  Conselho  Nacional  dos
Secretários  Estaduais  de  Saúde  (CONASS),  pode-se  incluir
promover o exercício das responsabilidades das secretarias de
Saúde junto aos órgãos do governo federal e municipal,  do
poder legislativo e da sociedade.
III.  Dentre  as  competências  do  Conselho  Nacional  dos
Secretários  Estaduais  de  Saúde  (CONASS),  pode-se  incluir
assegurar  às  secretarias  municipais  de  Saúde,  através  da
direção do Conselho ou Associação de Secretários Municipais
de Saúde de cada unidade federada, a participação em todas
as  decisões  que  digam  respeito  ao  desenvolvimento  dos
sistemas municipais ou intermunicipais de Saúde.
IV. Dentre as competências do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), pode-se incluir estabelecer critérios para a definição de
padrões e parâmetros assistenciais.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Dentre  as  competências  do  Conselho  Nacional  dos
Secretários  Estaduais  de  Saúde  (CONASS),  pode-se  incluir
encaminhar  aos  órgãos  competentes  propostas  para
equacionar  os  problemas  da  área  de  Saúde  em  todo  o
território nacional.
II.  Dentre as  competências  do Conselho Nacional  de Saúde
(CNS), pode-se incluir opinar sobre a criação de novos cursos
superiores na área de Saúde, em articulação com o Ministério
da Educação.
III.  Dentre  as  competências  da  Secretaria  de  Gestão
Participativa  (SGP),  pode-se  incluir  coordenar  a  política  e

propor estratégias  de fortalecimento do controle social  por
meio  das  conferências  nacionais  de  Saúde,  da  Plenária  de
Conselhos de Saúde, da Rede Nacional de Conselhos de Saúde,
da  capacitação  continuada  de  conselheiros  de  Saúde,  da
articulação entre os níveis de gestão do SUS e a sociedade.
IV.  Dentre  as  competências  da  Secretaria  de  Gestão
Participativa  (SGP),  pode-se  incluir  coordenar  a  política  e
propor  estratégias  de  articulação  e  acompanhamento  da
reforma  sanitária,  por  meio  da  avaliação  e  análise  de  seu
desenvolvimento,  elaboração  de  estudos  e  teses  e  da
identificação e disseminação de experiências inovadoras.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Dentre  as  competências  do  Conselho  Nacional  dos
Secretários  Estaduais  de  Saúde  (CONASS),  pode-se  incluir
manter  intercâmbio  com  órgãos  e  entidades  nacionais  e
estrangeiras de interesse para o setor de Saúde.
II.  Dentre as  competências  do Conselho Nacional  de Saúde
(CNS), pode-se incluir formular estratégia e exercer o controle
da execução da Política Nacional de Saúde (PNS) em âmbito
federal.
III.  Dentre as competências do Conselho Nacional de Saúde
(CNS),  pode-se incluir  acompanhar e controlar as atividades
das  instituições  privadas  de  saúde,  credenciadas  mediante
contrato, ajuste ou convênio.
IV.  Dentre  as  competências  da  Secretaria  de  Gestão
Participativa  (SGP),  pode-se  incluir  coordenar  a  política  e
propor estratégias e mecanismos de fortalecimento da gestão
democrática do SUS, considerando a articulação do MS com os
diversos  setores  governamentais  e  não-governamentais
relacionados com os condicionantes e determinantes da Saúde
e  a  utilização  da  informação  de  interesse  da  área  pela
sociedade.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Conselho Nacional  dos  Secretários  Estaduais  de  Saúde
(CONASS),  não  pode implementar  os  princípios  e  diretrizes
constitucionais  e  da  legis lação  complementar  no
desenvolvimento  das  ações  e  serviços  de  Saúde.  Tal
competência pertence ao poder Legislativo.
II.  Dentre  as  competências  do  Conselho  Nacional  dos
Secretários  Estaduais  de  Saúde  (CONASS),  pode-se  incluir
orientar e promover a realização de congressos, conferências,
seminários e outros encontros tendentes ao aperfeiçoamento
das atividades do setor Saúde.
III.  Dentre as competências do Conselho Nacional de Saúde
(CNS),  pode-se incluir  aprovar  os  critérios  e  valores  para  a
remuneração  dos  serviços  e  os  parâmetros  de  cobertura
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assistencial.
IV. Dentre as competências do Conselho Nacional de Saúde
(CNS),  pode-se  incluir  acompanhar  o  processo  de
desenvolvimento  e  incorporação  científica  e  tecnológica  na
área  de  Saúde,  para  a  observância  de  padrões  éticos
compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do País.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Sistema  Gerencial  para  Gestão  do  Trabalho  tem  por
objetivo  prover  os  gestores  de  um  instrumento  com
informações integradas para tomada de decisões e formulação
de políticas para gestão do trabalho em Saúde, nas três esferas
de  governo.  O  sistema  possui  treze  diferentes  tipos  de
pesquisas e, em breve, terá uma referente aos municípios que
fazem parte  da  Amazônia  Legal.  Em todas  as  pesquisas,  o
usuário terá acesso a um conjunto de blocos de informações
que são: identificação; recursos humanos (região/UF); recursos
humanos (município); característica dos empregos; capacidade
instalada; sistema formador (região/UF); notas técnicas.
II.  O Sistema de Transferência  de Recursos  Fundo a  Fundo
(Sisfaf)  é  um sistema de informações  financeiras  gerenciais
utilizado, no âmbito do Ministério da Saúde (MS), pelo Fundo
Nacional de Saúde (FNS) para subsidiar o processamento e o
controle dos repasses de recursos “fundo a fundo”. Ou seja, do
FNS  para  os  fundos  estaduais  e  municipais  vinculados  às
respectivas  secretarias  de  Saúde.  Tal  sistema  disponibiliza
dados ao público.
III. Os Indicadores do Pacto de Atenção Básica é o instrumento
nacional de monitoramento e avaliação das ações e serviços de
saúde referentes a esse tipo de atenção (Portaria nº 456 do
MS). Os cálculos dos indicadores selecionados pelo Ministério
da Saúde se baseiam em bancos de dados dos sistemas de
âmbito nacional. Os indicadores são apresentados no âmbito
municipal,  e  para  seu  cálculo  alguns  itens  não  são
considerados: 1) a sub-enumeração dos sistemas de âmbito
nacional; 2) o cálculo de alguns indicadores para municípios
pequenos pode acarretar distorções. Portanto, a análise desses
indicadores deve ser cuidadosa. Os indicadores são atualizados
anualmente e calculados diretamente nos bancos de dados do
Datasus. É gerenciado pela SAS e disponibilizado na página do
Datasus.
IV. Dentre as competências do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), pode-se incluir decidir sobre planos estaduais de Saúde,
quando solicitado pelos conselhos estaduais de Saúde, sobre
divergências levantadas pelos conselhos estaduais e municipais
de Saúde, bem como por órgãos de representação na área da
Saúde, e sobre credenciamento de instituições de saúde que
se candidatem a realizar pesquisa em seres humanos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa
envolvendo  Seres  Humanos  (Sisnep)  é  um  sistema  de
informações,  via  Internet,  sobre  pesquisas  que  envolvem
animais,  foi  criado  para  facilitar  o  registro  de  pesquisas  e
integrar o sistema de avaliação ética das pesquisas no Brasil
(Conep/CEPs). Após o registro no Sisnep e a entrega ao Comitê
de Ética em Pesquisa é gerado um código numérico único,
correspondente  ao  Certificado  de  Apresentação  para
Apreciação  Ética  (Caae).
II.  O  Cadastro  de  Beneficiários  de  Saúde  Suplementar  foi
instituído em 1999 e obtém relação nominal  de titulares e
dependentes  de  planos  de  Saúde,  individuais  e  coletivos,
utilizada  para:  1)  ressarcimento  dos  serviços  de  saúde
efetuados pelo SUS a beneficiários de Saúde Suplementar; 2)
pagamento de taxas a ANS; 3) estudos e estatísticas. O acesso
a seus dados é muito restrito em respeito à privacidade do
paciente e ao valor mercadológico. A ANS vem aprimorando
seus dados e estudando quais  deverão ser disponibilizados.
Alguns deles podem ser obtidos na página do Datasus.
III.  Dentre as competências do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), pode-se incluir propor a organização e convocação da
Conferência Nacional de Saúde, ordinariamente a cada quatro
anos  e,  extraordinariamente,  quando  o  Conselho  assim
deliberar.
IV.  Dentre  as  competências  da  Secretaria  de  Gestão
Participativa (SGP), não se pode incluir estimular e apoiar o
bom funcionamento dos conselhos estaduais e municipais de
Saúde,  cr iando  mecanismos  para  sua  ava l iação
permanentemente.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Os Recursos Federais do SUS são valores brutos devidos ou
repassados pelo Ministério da Saúde aos prestadores e aos
gestores,  por  município.  Os  dados  são  oriundos  do  Fundo
Nacional de Saúde (FNS), para as transferências a municípios, e
dos  Sistemas  de  Informações  Hospitalares  (SIH)  e
Ambulatoriais  (SIA)  do  SUS.  Os  valores  apresentados  são
brutos,  ou  seja,  além  do  que  será  efetivamente  pago  ao
hospital não incluem, a remuneração de médicos (código 7) e
laboratórios, impostos, descontos, dentre outros.
II.  O  Caderno  de  Informações  de  Saúde  disponibiliza
indicadores  pré-definidos  por  especialistas  e  apresenta
gráficos para auxiliar a análise. Os indicadores estão agrupados
em catorze categorias: identificação, demografia, saneamento,
rede  ambulatorial,  rede  hospitalar,  assistência  ambulatorial,
assistência  hospitalar,  morbidade  hospitalar,  nascimentos,
mortalidade,  imunizações,  atenção  básica,  pagamento  e
transferências,  orçamentos  públicos.  Tal  como  o  Pacto  de
Atenção  Básica,  os  indicadores  podem  ser  obtidos  por
município, o que requer uma análise cuidadosa. O Caderno,
gerenciado pelo Datasus, não está disponível e o cálculo dos
indicadores é feito automaticamente nos bancos de dados.
III.  Dentre as competências do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), não se pode incluir o estabelecimento de diretrizes a
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serem observadas  na  elaboração dos  planos  de Saúde,  em
função das características epidemiológicas e da organização
dos serviços.
IV.  Dentre  as  competências  da  Secretaria  de  Gestão
Participativa  (SGP),  pode-se  incluir  coordenar  a  política  e
estratégias da Ouvidoria-Geral do SUS, por meio de estruturas
centralizadas,  realização  de  fóruns  de  usuários  do  SUS  e
cooperação com entidades de defesa de direitos do cidadão.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Morte Por Doença Cardíaca Cai 21%

Mas quem sabe agora os prefeitos, que ainda não optaram
pelo programa, se animam. A notícia relevante diz que, em
quase uma década, a mortalidade por doenças cardíacas
caiu  21%  nos  municípios  brasileiros  atendidos  pelo
Programa de Saúde da Família – PSF. Em seguida, outra
notícia  tão importante quanto a anterior  diz  respeito às
doenças cerebrovasculares.

O  estudo  foi  divulgado  neste  sábado,  05,  no  Britisdh
Medical Journal – BMJ, o primeiro a analisar o impacto do
programa federal  de cuidados primários  nesse grupo de
doenças.  Os  indicadores  avaliados  foram  de  1.622
municípios  entre  2000  e  2009.

Urge  esclarecer  que  o  trabalho  levou  em conta  fatores
como educação,  renda,  moradia,  que  contribuíram para
redução da mortalidade. Também não pode ser deixado de
lado o controle rígido sobre o tabagismo e a hipertensão, o
que fez que ajudasse a diminuir a mortalidade por doenças
cardiovasculares.  Sem  falar  da  insistência  em  termos
midiáticos para as pessoas se mexerem e terem uma vida
melhor.

A polêmica entre os pesquisadores fica por conta de se foi
mesmo o Programa de Saúde da Família que produziu tais
resultados. Para muitos, não há indícios de que o programa
federal tenha tido papel tão importante. Já outros apontam
para o fato de que com a ida do médico até a casa dos
pacientes faz diferença. A relação médico-paciente é muito
importante para conscientizar os pacientes dos malefícios
do  tabagismo  e  da  importância  da  medicação  para
controlar a hipertensão arterial.

Para o público entender como funciona o Programa Saúde
da  Família:  a  equipe  é  composta,  no  mínimo,  por  um
médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico
de  enfermagem  e  seis  agentes  comunitários  de  Saúde.
Difícil  é  fazer  os  primeiros  mandatários  de  inúmeros
municípios  entender  que Saúde não é  só  em época  de
eleição.

( F o n t e :
http://jgazetaregional.com.br/saude/2014/07/08/morte-po
r-doenca-cardiaca-cai-21/).

QUESTÃO 12.
Com base no texto 'Morte Por Doença Cardíaca Cai 21%', leia

as afirmativas a seguir:
I. A Estratégia Saúde da Família foi criada, inicialmente, como
um  programa  vertical  que  oferecia  serviços  de  saúde
maternos-infantis a populações mais vulneráveis. Mas, desde
1998,  se  tornou  a  principal  estratégia  de  estruturação  da
atenção básica no país.
II.  A Estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da
Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema
Único de Saúde. Atualmente, é tida pelo Ministério da Saúde e
gestores estaduais e municipais, como estratégia de expansão,
qualificação e consolidação da Atenção Básica por favorecer
uma  reorientação  do  processo  de  trabalho  com  maior
potencial  de  aprofundar  os  princípios,  diretrizes  e
fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e
impacto na  situação de saúde das  pessoas  e  coletividades,
além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.
III.  Realização  de  busca  ativa  e  notificação  de  doenças  e
agravos de notificação compulsória são atribuições apenas dos
Agente  Comunitários  de  Saúde  e  Agente  de  combate  de
Endemias na Estratégia de Saúde da Família.
IV.  Para  as  equipes  transitórias,  na  Estratégia  de Saúde da
Família, é recomendável que o número de usuários por equipe
seja próximo de 2.500 pessoas.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13.
Com base no texto 'Morte Por Doença Cardíaca Cai 21%', leia
as afirmativas a seguir:
I .  O  ponto  de  par t ida  da  noção  de  equ idade  é  o
reconhecimento da igualdade entre as pessoas e os grupos
sociais e o reconhecimento de que muitas dessas igualdades
são justas e não devem ser superadas.
II.  Um exemplo de busca de diminuição das iniquidades em
saúde refere-se à redistribuição da oferta de ações e serviços,
mas  não na redefinição do perfil  dessa  oferta,  de  modo a
priorizar a atenção em grupos sociais cujas condições de vida e
saúde sejam mais precárias.
III. A descentralização não é uma diretriz do SUS.
IV. Em cada esfera de governo há uma direção do SUS: na
União, o Ministério da Saúde; nos estados e distrito federal, as
secretarias estaduais de saúde ou órgão equivalente;  e nos
municípios, as secretarias municipais de saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 14.
Com base no texto 'Morte Por Doença Cardíaca Cai 21%', leia
as afirmativas a seguir:
I. Uma atenção primária de qualidade, como parte integrante
da  Rede  de  atenção  à  saúde,  estrutura-se  segundo  sete
atributos,  os  quais:  primeiro  contato  do  usuário  na  rede;
longitudinalidade; integralidade; coordenação; centralidade na
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família; abordagem familiar e orientação comunitária.
II. A concepção de trabalho das equipes de saúde da família é
de rompimento com o modelo biomédico.
III.  Não há diversos formatos para a Estratégia de Saúde da
Família.
IV.  Existem  equipes  de  Saúde  da  Família  para  populações
específicas, como as ribeirinhas e fluviais.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 15.
Com base no texto 'Morte Por Doença Cardíaca Cai 21%', leia
as afirmativas a seguir:
I.  A Atenção Básica à Saúde, também chamada de Atenção
Primária à Saúde, é um eixo ordenador de cuidados em saúde
no SUS.  Entretanto,  a  mesma não tem causas que lhe são
sensíveis,  em relação ao rol  de  ações  e  serviços  prestados
nesse nível de atenção.
II.  É  uma especificidade da Estratégia de Saúde da Família:
número  de  ACS  deve  ser  suficiente  para  cobrir  100%  da
população cadastrada, com um máximo de 700 pessoas por
ACS  e  de  12  ACS  por  equipe  de  Saúde  da  Família,  não
ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por
equipe.
III. Deve haver cadastramento de cada profissional de saúde
em apenas  01 (uma)  Estratégia  de Saúde da Família  (ESF),
exceção  feita  somente  ao  profissional  médico,  que  poderá
atuar em no máximo 03 (três) ESF.
IV. Participar do processo de territorialização e mapeamento
da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e
indivíduos  expostos  a  riscos  e  vulnerabilidades  é  uma
atribuição específica do Agente Comunitário de Saúde e do
enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 16.
Com base no texto 'Morte Por Doença Cardíaca Cai 21%', leia
as afirmativas a seguir:
I.  Estruturada  como  primeiro  nível  de  atenção  e  porta  de
entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que
pretende cobrir toda a população, integrando, coordenando o
cuidado, e atendendo as suas necessidades de saúde. Essa é
uma definição de Estratégia de Saúde da Família.
II.  Dois  (2)  médico  podem  cumprir  jornada  de  20  horas
semanais e demais profissionais jornada de 40 horas semanais
na Estratégia de Saúde da Família.
III. O trabalho em equipe na Estratégia de Saúde da Família é
considerado um dos pilares para a mudança do atual modelo
hegemônico em saúde, com interação constante e intensa de
trabalhadores de diferentes categorias e com diversidade de
conhecimentos e habilidades que interagem entre si para que
o  cuidado  do  usuário  seja  o  imperativo  ético-político  que

organiza a intervenção técnico-científica.
IV. É uma característica do processo de trabalho das equipes
de atenção básica: Realizar atenção à saúde na Unidade Básica
de  Saúde,  no  domicílio,  em  locais  do  território  (salões
comunitários,  escolas,  creches,  praças  etc.)  e  em  outros
espaços que comportem ações planejadas.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Mais de 120 agentes de saúde visitam residências

Mais de 120 agentes comunitários de saúde estão visitando
as residências do município buscando combater o mosquito
da Dengue.  A  força-tarefa  foi  organizada pelo  Executivo
municipal,  através  das  Secretarias  Municipais  de  Saúde,
Desenvolvimento  Urbano,  Obras,  Trânsito  e  Meio
Ambiente,  o  Demasi  e  a  Vigilância  Ambiental.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Alexandra Lentz,
a ação está sendo feita por conta dos diversos casos da
região e do alto índice de infestação do mosquito em Ijuí,
que  chega  a  4,82%.  “Estamos  somando  esforços  para
realizar essa força-tarefa e tentar diminuir esse índice de
infestação, que está muito acima do que estava em 2010,
quando houve epidemia”, explica.

Durante as visitas, que devem seguir até o dia 15 do mês
que vem, também serão reforçadas ações educativas, com
a distribuição de materiais. “Se tiver latas com água, elas
serão viradas e furadas, e o morador será avisado que o
procedimento não pode ocorrer.  Será feito um trabalho
muito além da orientação”, destaca Alexandra.

Denúncias de possíveis criadouros do mosquito podem ser
feitas pelo telefone 3333-5976.

( F o n t e :
http://www.jmijui.com.br/publicacao-17773-Mais_de_120_
agentes_de_saude_visitam_residencias.fire).

QUESTÃO 17.
Com base no texto 'Mais de 120 agentes de saúde visitam
residências', leia as afirmativas a seguir:
I.  O  acompanhamento  das  condicionalidades  do  Programa
Bolsa Família não faz parte do processo de trabalho do Agente
Comunitário de Saúde.
II.  A  busca  ativa  é  uma  estratégia  de  se  descobrir  casos
precoces de doenças em comunidade. Um exemplo disso, é
referente às  buscas de casos de tuberculose realizada pelo
Agente Comunitário de Saúde.
III. Agente Comunitário de Saúde deve se reunir semanalmente
com o Agente de combate de Endemias para planejar ações
conjuntas,  trocar  informações  sobre  febris  suspeitos  de
dengue, por exemplo.
IV. Não é uma atribuição do Agente Comunitário de Saúde, no
combate  a  esquistossomose:  atuar  junto  aos  domicílios
informando os moradores sobre a doença – seus sintomas,
riscos e o agente transmissor, já que saber acerca de sintomas
não é uma atribuição deste, mas dos profissionais médicos e
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enfermeiros de família e comunidade.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 18.
Com base no texto 'Mais de 120 agentes de saúde visitam
residências', leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Agente  Comunitário  de  Saúde  deve  realizar  ações  de
promoção e proteção da saúde, apenas.
II. O desenvolvimento de atividades de promoção da saúde, de
prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por
meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e
coletivas  nos  domicílios  e  na  comunidade,  por  exemplo,
combate à  dengue,  filariose,  etc,  não é  uma atribuição do
Agente Comunitário de Saúde, mas do Agente de combate de
Endemias.
III. Identificar sinais e sintomas de doenças não faz parte do
processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde.
IV.  Não é uma atribuição do Agente Comunitário de Saúde
(ACS): verificar a presença de cicatriz da vacina BCG no braço
direito  da  criança,  pois  isso  compete  ao  técnico  de
enfermagem  ou  enfermeiro  e  médico,  haja  vista  que  tal
ausência  significa  problemas  na  vacinação  (técnica  de
aplicação)  e/ou de  cunho imunológico,  não competindo ao
ACS.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 19.
Com base no texto 'Mais de 120 agentes de saúde visitam
residências', leia as afirmativas a seguir:
I.  Deve-se  considerar  o  risco  e  a  vulnerabilidade  para  o
aumento da frequência das visitas pelo Agente Comunitário de
Saúde.
II. Com a busca ativa há a possibilidade de redução de mortes e
transmissão de casos de doenças.
III.  O  Agente  Comunitário  de  Saúde,  no  controle  da
tuberculose, deve realizar: orientação sobre medidas gerais – o
sintomático  respiratório  ou  paciente  com tuberculose  deve
cobrir a boca com o braço ou lenço ao tossir, também deve
manter o ambiente arejado, com luz solar.
IV.  Acompanhar  os  usuários  em  tratamento  e  orientá-lo
quanto à necessidade de sua conclusão faz parte do processo
de trabalho do Agente Comunitário de Saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 20.

Com base no texto 'Mais de 120 agentes de saúde visitam
residências', leia as afirmativas a seguir:
I. É uma atribuição do Agente Comunitário de Saúde: Cadastrar
todas  as  pessoas  de  sua  microárea  e  manter  os  cadastros
atualizados.
II. O Agente Comunitário de Saúde deve realizar, em média,
duas visitas por família/mês.
III.  A  notificação  compulsória  é  comunicação  obrigatória  à
autoridade de saúde, realizada por profissionais de saúde ou
responsáveis  pelos  estabelecimentos  de  saúde,  públicos  ou
privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de
doença, agravo ou evento de saúde pública.
IV.  A  notificação  compulsória  será  realizada  apenas  com
confirmação de doença ou agravo, nunca em casos suspeitos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

PORTUGUÊS

Erradicação da AIDS em 2030 requer diagnóstico rápido e
maior acesso ao tratamento

Os esforços para o diagnóstico do vírus da aids (HIV) e o
acesso  aos  programas  de  tratamento  devem  ser
aumentados para  atingir  o  objetivo fixado pela  ONU de
erradicação da doença até 2030 - é o que diz um estudo
publicado nesta terça-feira (21/07/2015).
O  estudo,  apresentado  nesta  quarta-feira  durante  a  8ª
Conferência  sobre a  Patogênese do HIV,  em Vancouver,
Canadá, foi realizado com cerca de 7 mil pessoas na região
de  Orange  Farm  na  África  do  Sul,  onde  o  acesso  aos
tratamentos antirretrovirais é acompanhado por programas
de pesquisa sobre a doença.
"Entre as pessoas entrevistadas, 40% dos homens e 20%
d a s  m u l h e r e s  d e c l a r a r a m  j a m a i s  t e r e m  s i d o
diagnosticadas", segundo o estudo da Agência francesa de
Pesquisa sobre a Aids (ANRS, na sigla em francês), grupo de
pesquisadores  multidisciplinar  sobre  a  aids  e  a  hepatite
viral.
Entre a amostra, 30% das mulheres e 17% dos homens são
HIV  positivo  em  graus  variados  de  carga  viral.  "Estes
resultados  mostram  que  a  eficácia  dos  programas  de
rastreio e diagnóstico do HIV ainda é insuficiente", afirmou
Jean-François Delfraissy, diretor da ANRS.
"Mesmo numa região onde os investimentos na luta contra
a  aids  são  importantes,  os  dados  mostram  que  estes
esforços ainda são insuficientes para reduzir, no futuro, a
transmissão  do  HIV  e  a  prevenção  de  novos  casos",
considerou o professor Bertran Auvert, da Universidade de
Versalhes.
Além do  diagnóstico  insuficiente,  "pouquíssimas  pessoas
com aids recebem um tratamento antirretroviral. Era o caso
de apenas 30,5% das mulheres soropositivas e de 21% dos
homens soropositivos", afirmou Kévin Jean, encarregado da
análise estatística do estudo.
Os  objetivos  da  Unaids  determinam  a  erradicação  da
pandemia até 2030, estimando que a população infectada
seja,  atualmente,  de  36,9  milhões  de  pessoas,  segundo
Delfraissy.
O  secretário-geral  da  ONU,  Ban  Ki-moon,  avaliou,  em
declaração feita na semana passada, que será necessário
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investir 32 bilhões de dólares anuais nos próximos cinco
anos para erradicar a doença até 2030.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/afp/2015
/07/21/erradicacao-da-aids-em-2030-requer-diagnostico-
rapido-e-maior-acesso-ao-tratamento.htm)

QUESTÃO 21.
Com  base  no  texto  'Erradicação  da  AIDS  em  2030  requer
diagnóstico rápido e maior acesso ao tratamento', marque a
opção INCORRETA
a) No primeiro parágrafo do texto, há um pronome relativo
com a função sintática de sujeito e um artigo assumindo a
função de pronome demonstrativo.  Além disso,  existe  uma
oração reduzida de infinitivo com valor de finalidade.
b)  No  título  do  texto,  dois  nomes  são  responsáveis  por
estabelecer complementos regidos por preposição. Sem esse
recurso  seria  impossível  garantir  o  sentido  estabelecido,
tampouco obter uma harmonia na organização sintática. Já no
trecho seguinte: “O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon,...”
as  vírgulas  foram  responsáveis  por  um  equilíbrio  tanto
sintático como semântico.
c) A palavra “pouquíssimas” é o único adjetivo do texto que se
encontra no grau superlativo absoluto sintético.  No mesmo
período em que ela se situa, existem outros dois adjetivos.
d)  No  excerto:  “O  estudo,  apresentado  nesta  quarta-feira
durante  a  8ª  Conferência  sobre  a  Patogênese  do  HIV,  em
Vancouver, Canadá, foi realizado com cerca de 7 mil pessoas
na região de Orange Farm na África do Sul, onde o acesso aos
tratamentos antirretrovirais são acompanhados por programas
de  pesquisa  sobre  a  doença”,  o  pronome  relativo  “onde”
cumpre a função sintática de adjunto adverbial e a expressão
“aos tratamentos antirretrovirais” de complemento nominal.
e) No excerto: “...os dados mostram que estes esforços ainda
são insuficientes para reduzir, no futuro, a transmissão do HIV
e a prevenção de novos casos”, existe uma relação sintática de
dependência.  A  oração  “que  estes  esforços  ainda  são
insuficientes para reduzir a transmissão do HIV e a prevenção
de  novos  casos”  é  classificada  como  subordinada  adjetiva
restritiva.

QUESTÃO 22.
Com  base  no  texto  'Erradicação  da  AIDS  em  2030  requer
diagnóstico rápido e maior acesso ao tratamento', marque a
opção CORRETA
a) O trecho: “Entre a amostra, 30% das mulheres e 17% dos
homens são HIV positivo em graus variados de carga viral”, não
é um período composto por subordinação, assim como: “Entre
todos os pacientes, apenas alguns se livraram do fogo durante
o incêndio”. Em um dos exemplos há um verbo de ligação e, no
outro,  uma  ocorrência  de  próclise  por  causa  do  pronome
indefinido.
b)  No  trecho:  “O  secretário-geral  da  ONU,  Ban  Ki-moon,
avaliou,  em declaração  feita  na  semana  passada,  que  será
necessário investir 32 bilhões de dólares anuais nos próximos
cinco anos para erradicar a doença até 2030”, há uma oração
subordinada  substantiva  com  função  sintática  de  objeto
indireto assim como em: “Os objetivos da Unaids determinam
a  erradicação  da  pandemia  até  2030,  estimando  que  a
população infectada seja de 36,9 milhões de pessoas, segundo
Delfraissy”.
c)  No fragmento:  “Entre as pessoas entrevistadas,  40% dos
homens e 20% das mulheres declararam jamais terem sido
diagnosticadas”, a concordância verbo-nominal está de acordo

com a norma padrão, assim como em: “Ativistas de um grupo
radical,  movidos  pelo  sentimento  de  revolta,  invadiram  as
portas do palácio e atacaram o presidente. Um dos homens
que estava comandando o movimento morreu devido a uma
bomba lançada por outro manifestante”.
d) No trecho: “Os esforços para o diagnóstico do vírus da aids
(HIV)  e  o  acesso  aos  programas  de  tratamento  devem ser
aumentados  para  atingir  o  objetivo  fixado  pela  ONU  de
erradicação da  doença  até  2030 -  é  o  que diz  um estudo
publicado  nesta  terça-feira  (21/07/2015)”,  o  verbo  “dever”
possui um sujeito desinencial.  Sendo assim, deve concordar
com o núcleo do sujeito.
e)  Uma  forma  de  reescrever  adequadamente  o  primeiro
período do texto seria: “Devem-se aumentar os esforços para
o diagnóstico do vírus da aids (HIV) e o acesso aos programas
de  tratamento  para  atingir  o  objetivo  fixado  pela  ONU de
erradicação  da  doença  até  2030”.  Neste  caso,  a  partícula
apassivadora  “se”  foi  responsável  por  formar  um  sujeito
desinencial na voz passiva sintética.

FENÔMENO DA VARIAÇÃO

Exemplo 1
(Consulta médica)
Médico:  De  acordo  com  o  laudo,  você  está  com  um
processo de intumescência resultante de lesão inflamatória
e necrose subcutânea.
Paciente: Meu Deus, doutor! E quanto tempo eu tenho de
vida?
Médico: Ah, não se preocupe, pois é só um furúnculo.
Paciente: Ufa!
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://www.cmf.ensino.eb.br/sistemas/pipa/files/arquivos/
NA/1675_28_03_2013_Arquivo.pdf)

Exemplo 2:
Cuitelinho
(Intérpretes:  Pena  Branca  e  Xavantinho  -  Composição:
Paulo Vanzolini / Antônio Xandó)
Cheguei na bera do porto
Onde as ondas se espáia
As garça dá meia volta
E senta na bera da praia
E o cuitelinho não gosta
Que o botão de rosa caia, ai, ai, ai
Aí quando eu vim de minha terra
Despedi da parentaia
Eu entrei no Mato Grosso
Dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
Enfrentei fortes bataia, ai, ai, ai
A tua saudade corta
Como aço de navaia
O coração fica aflito
Bate uma, a outra faia
Os óio se enche d’água
Que até a vista se atrapaia, ai, ai, ai
(Disponível  em: http://letras.terra.com.br/pena-branca- e-
xavantinho/48101/)

QUESTÃO 23.
Com base  no  texto  'FENÔMENO DA VARIAÇÃO',  marque  a
opção INCORRETA
a) No exemplo 1, a fala do médico revela a marca de uma
variação de registro, orientada pela sintonia entre locutor e
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ouvinte e de que lugar social cada um fala. O médico usa um
vocabulário  tecnocientífico  na  consulta,  o  que  revela
conhecimento científico sobre o assunto, mas, por outro lado,
causa certo estranhamento no paciente durante a conversa e
isso gera um conflito durante o ato enunciativo. Já no exemplo
2, observa-se o uso de uma linguagem coloquial  que busca
relacionar a música caipira com as tradições rurais do país.
b) Em relação à organização sintática e semântica, na segunda
fala  do  médico  (“Ah,  não  se  preocupe,  pois  é  só  um
furúnculo”),  pode-se  dizer  que  há  uma oração  coordenada
sindética  cujo conectivo evidencia  uma ideia  de explicação.
Além disso, do ponto de vista pragmático, há uma interjeição
responsável por introduzir no discurso do médico a ideia de
pouca gravidade do problema e,  consequentemente, liberar
sobre o paciente uma sensação de alívio. No exemplo 2, na
canção,  foram utilizados alguns recursos próprios  de certas
variantes como a monotongação em palavras como “bera” e o
acréscimo do ditongo em “espaia”, “parentaia”, em lugar do
dígrafo “lh”.
c) No exemplo 2, há recorrência da supressão da concordância
pelo morfema de plural  (-s),  além de alteração da regência
verbal como uma marca intencional do autor para caracterizar
o falar  caipira e aproximar-se mais  de seu interlocutor.  No
exemplo 1, o uso do vocativo, na fala do paciente, obriga o
médico, de certa maneira, a reorientar seu discurso em favor
de um contrato enunciativo.
d) No trecho: “você está com um processo de intumescência
resultante  de  lesão  inflamatória  e  necrose  subcutânea”,  as
regras  de  concordância  e  regência  foram  obedecidas  do
mesmo  modo  que  em:  “Os  jovens  aspiram  aos  mais  altos
cargos nas empresas de economia. Porém, muitos deles não
sabem  que,  para  alcançar  o  alto  escalão,  será  necessário
desenvolver competências e habilidades que estão além da
exegese acadêmica. Portanto, há muitas outras ferramentas
das  quais  os  candidatos  a  senhores  do  capital  devem  se
apropriar”.
e) Tanto no exemplo 1 (consulta médica) como no exemplo 2
(canção)  há  textos  que  pertencem  ao  mesmo  domínio
discursivo. Isto é, constituem práticas de linguagem nas quais
podemos  identificar  um  conjunto  de  gêneros  textuais.  Em
outras  palavras,  são  textos  constituídos  por  tema,  estilo  e
estrutura composicional.

QUESTÃO 24.
Com  base  no  texto  'FENÔMENO  DA  VARIAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  No  trecho do  exemplo  1:  “Meu Deus,  doutor!  E  quanto
tempo  eu  tenho  de  vida?”,  há  um  verbo  irregular  cuja
desinência  modo-temporal  indica  uma  forma  de  particípio
presente.  Quanto  à  desinência  número-pessoal,  o  mesmo
verbo está na primeira do singular. No exemplo 2, o verbo “vir”
é anômalo.
II.  Os  versos  do  poema  (exemplo  2)  revelam  um  caráter
hermético das tradições rurais pelo uso constante das marcas
de oralidade presentes em algumas palavras. Já no exemplo 1,
as  variantes  utilizadas  pelos  dois  interlocutores  ratificam  a
ideia de que há falares distintos e a adequação linguística, no
caso  da  consulta,  não  poderia  ser  levada  em consideração
devido à postura do profissional médico.
III. Em relação à organização sintática e semântica, na segunda
fala  do  médico  (“Ah,  não  se  preocupe,  pois  é  só  um
furúnculo”),  há  uma  oração  coordenada  assindética  cujo
conectivo evidencia uma ideia de explicação. Além disso, do
ponto de vista pragmático, há uma interjeição responsável por
introduzir no discurso do médico a ideia de pouca gravidade do

problema e, consequentemente, liberar sobre o paciente uma
sensação de alívio. No exemplo 2, na canção, foram utilizados
alguns recursos próprios de certas variantes do falar caipira
como a perda da ditongação em palavras como “bera” e o
acréscimo de tritongo em “espaia”, “parentaia”.
IV. Movido por suas intenções, o autor da canção (exemplo 2)
optou por utilizar um grau de formalismo deliberativo em que
há uma completa integração entre falante (autor da música) e
ouvinte (amantes da música caipira), com o uso frequente de
formas  abreviadas,  padronizadas,  ortografia  simplificada,
construções  simples,  sentenças  fragmentadas.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

JAPÃO LANÇA PROGRAMA DE ANÁLISE GENÉTICA PARA
DETECTAR DOENÇAS RARAS

Atualmente são cerca de 7 mil  doenças provocadas por
anomalias genéticas.
Doença é rara quando afeta menos de 5 pessoas a cada 10
mil habitantes.
A Agência japonesa de Pesquisa e Desenvolvimento Médico
iniciou um programa especializado em análise do genoma
humano para ajudar a diagnosticar pacientes com doenças
raras,  informou  nesta  quinta-feira  (23)  o  jornal  japonês
"Japan Times".
O  programa,  financiado  pelo  governo  japonês,  está
destinado  a  pessoas  que  sofrem  com  doenças  sem
identificação e inclui a criação de uma base de dados de
quem é portador de enfermidades raras que "poderá ajudar
a  paciente  potenciais  no  mundo  todo",  indicou  Yoichi
Matsubara, líder do projeto, ao jornal.
"A cooperação internacional é um ativo muito importante
nesta  matéria  porque  algumas  doenças  extremamente
raras só atingem um paciente em um país, por exemplo, e
há casos nos quais uma doença é identificada encontrando
pacientes em outros lugares", explicou Matsubara.
Existem cerca de 7 mil doenças provocadas por anomalias
genéticas que só afetam um número reduzido de pessoas,
por isso os médicos costumam ser incapazes de oferecer
um diagnóstico preciso, indicou Kenjiro Kosaki, professor de
medicina genética do hospital universitário Keio de Tóquio,
ao jornal japonês.
Uma doença é considerada rara quando afeta menos de 5
pessoas por cada 10 mil habitantes, e calcula-se que entre
300 a 350 milhões de pessoas no mundo todo são afetadas
por alguma dessas patologias.
Embora  não  existam  dados  oficiais  sobre  o  número  de
japoneses  que  sofrem  com  alguma  doença  destas
características, Kosaki estima que a cada ano nascem mais
de 10  mil  crianças  com patologias  desta  índole  no país
asiático,  onde  "as  análises  de  genoma  nunca  foram
plenamente utilizadas em medicina até agora".
Durante o programa, que cobrirá cerca de mil crianças e
adultos durante o ano fiscal atual, os pacientes serão em
primeiro lugar remetidos a um dos 17 hospitais do Japão
com  especialistas  em  doenças  raras,  onde  tratarão  de
encontrar um diagnóstico.
Se não forem encontrados, os pacientes serão enviados a
uma  das  quatro  instituições  do  país  asiático  com
capacidade para realizar uma análise de genoma através de
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uma amostra de sangue a fim de buscar quadros clínicos
que ajudem a determinar a doença.
O programa segue o exemplo de iniciativas similares que já
foram realizadas nos Estados Unidos e Reino Unido. Neste
sentido,  permitirá  aos  médicos  japoneses  compartilhar
informação com outros geneticistas de todo o mundo.
(http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/07/japa
o-lanca-programa-de-analise-genetica-para-detectar-
doencas-raras.html)

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'JAPÃO LANÇA PROGRAMA DE ANÁLISE
GENÉTICA  PARA  DETECTAR  DOENÇAS  RARAS',  leia  as
afirmativas  a  seguir:
I. O texto lido é uma notícia. Sua função social, bem como as
marcas linguísticas e o estilo do autor permitem deduzir que
há um grande destaque para a denotação.
II. O texto trata da implantação de um programa pela Agência
japonesa  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Médico  e  que  é
financiado pelo governo japonês. Um dos aspectos do sistema,
especializado em análise do genoma humano para ajudar a
diagnosticar  pacientes  com doenças  raras,  é  o  fato  de  ele
incluir a criação de uma base de dados de quem é portador
desse tipo de enfermidade.
III. O texto aponta que já houve tentativas em outros países de
criar  um programa inspirado no de origem japonesa e que
permita aos médicos,  desse modo, compartilhar informação
com outros geneticistas. Com o sucesso do sistema criado pela
Agência  japonesa  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Médico,
profissionais dos Estados Unidos e Reino Unido estarão mais
interligados.
IV.  No  texto,  trata-se  a  viabilidade  de  implantação  de  um
programa criado pelo governo japonês que tem como função
analisar  o  genoma  humano  para  ajudar  a  diagnosticar
pacientes com doenças raras.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'JAPÃO LANÇA PROGRAMA DE ANÁLISE
GENÉTICA  PARA  DETECTAR  DOENÇAS  RARAS',  leia  as
afirmativas  a  seguir:
I. No trecho: “Uma doença é considerada rara quando afeta
menos de 5 pessoas por cada 10 mil habitantes, e calcula-se
que entre 300 a 350 milhões de pessoas no mundo todo são
afetadas por alguma dessas patologias”, há um conectivo que
exprime ideia de tempo. Além disso, existe também um sujeito
oracional,  assim  como  em:  “Sabe-se  que  os  projetos  da
iniciativa privada não darão certo”.
II.  No fragmento:  “Uma doença é considerada rara quando
afeta  menos  de  5  pessoas  por  cada  10  mil  habitantes,  e
calcula-se que entre 300 a 350 milhões de pessoas no mundo
todo  são  afetadas  por  alguma  dessas  patologias”,  há  um
conectivo  que  expressa  ideia  de  tempo.  Além disso,  existe
também uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
III. No excerto: “... e calcula-se que entre 300 a 350 milhões de
pessoas  no  mundo  todo  são  afetadas  por  alguma  dessas
patologias”,  ocorreu a  próclise.  Mas é  facultativo o uso da

ênclise  devido  à  atração  promovida  pela  conjunção
coordenada  aditiva.
IV.  No trecho:  “Embora não existam dados oficiais  sobre o
número de japoneses que sofrem com alguma doença destas
características, Kosaki estima que a cada ano nascem mais de
10 mil crianças com patologias desta índole no país asiático,
onde  ‘as  análises  de  genoma  nunca  foram  plenamente
utilizadas em medicina até agora’”, há uma ideia de concessão.
Existe,  também,  uma  oração  com  dependência  sintática  e
função de complemento nominal.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

PESQUISADORES  VEEM  SINAIS  DE  PROGRESSO  EM
TRATAMENTO PARA ALZHEIMER

Estima-se que 5 milhões de pessoas possuam Alzheimer nos
Estados Unidos, e a projeção é de que até 28 milhões de
norte-americanos vão desenvolver a doença até meados do
século.
Após  décadas  de  pesquisas  sobre  o  mal  de  Alzheimer,
incluindo 123 drogas que fracassaram no tratamento da
doença, os principais pesquisadores da área disseram estar
mais confiantes sobre a chegada de um tratamento efetivo.
O  otimismo  tem  se  espalhado  antes  da  Conferência
Internacional  da  Associação  de  Alzheimer  (CIAA),  que
começa neste sábado em Washington, nos Estados Unidos.
Novas drogas experimentais das empresas Eli Lilly e Biogen
se  mostraram  promissoras  em  reduzir  a  progressão  da
doença  que  afeta  o  cérebro,  atraindo  a  atenção  de
investidores e pacientes.
Os  medicamentos  estão  nas  fases  in ic ia i s  de
desenvolvimento, mas os pesquisadores da área adquiriram
um  vasto  conhecimento  sobre  as  transformações  do
cérebro  afetado  pelo  Alzheimer,  e  possuem  um
entendimento melhor sobre como e quando intervir com
remédios.
"O chavão que se repete desde sempre é: 'uau, estamos a
cinco anos  de um tratamento realmente efetivo'",  disse
Steven  Ferris,  que  dirige  o  programa  de  testes  clínicos
sobre  Alzheimer  no  Centro  Médico  Langone  da
Universidade  de  Nova  York  (NYU,  na  sigla  em  inglês).
"Seria prematuro dizer que tivemos um avanço decisivo,
mas existem muitas coisas em andamento que são bastante
promissoras", acrescentou Ferris, que está envolvido com
os testes há mais de 40 anos.
As drogas da Lilly e da Biogen bloqueiam a beta-amiloide,
proteína que causa placas cerebrais tóxicas características
da doença mental progressiva.
Estima-se que 5 milhões de pessoas possuam Alzheimer nos
EUA. A Associação de Alzheimer projeta que até 28 milhões
de norte-americanos vão desenvolver a doença até meados
do século.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/pesquisadores-veem
-sinais-de-progresso-em-tratamento-para-alzheimer)

QUESTÃO 27.
Com  base  no  texto  'PESQUISADORES  VEEM  SINAIS  DE
PROGRESSO  EM  TRATAMENTO  PARA  ALZHEIMER',  leia  as
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afirmativas a seguir:
I. Segundo o texto, há uma crença positiva em relação a um
novo  tratamento  para  os  pacientes  com  Alzheimer,  uma
enfermidade que já teve a interposição de 123 drogas que
fracassaram.  Neste  sentido,  os  novos  medicamentos
experimentais  se  mostraram  auspiciosos  em  reduzir  a
progressão da doença. Portanto, esse fato atraiu o olhar de
investidores e pacientes.
II .  De  acordo  com  o  texto,  os  novos  medicamentos
experimentais da Lilly e da Biogen bloqueiam a beta-amiloide,
proteína que causa placas cerebrais tóxicas características do
mal de Alzheimer.
III.  Como mostra  o  texto,  existe  uma conjectura  de  que  5
milhões de pessoas sejam portadoras do mal de Alzheimer nos
EUA.
IV. Como mostra o texto, houve um progresso resolutivo em
relação às novas drogas experimentais das empresas Eli Lilly e
Biogen. Todavia existem muitas coisas em andamento e que
tornarão ainda mais promissores os avanços do tratamento do
mal de Alzheimer.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

AGRICULTURA  PODE  TER  SURGIDO  HÁ  23  MIL  ANOS,
ACREDITAM PESQUISADORES

Cevada e  trigo foram encontrados em assentamento no
Mar da Galileia.
Análises das ferramentas achadas revelaram a existência de
foices.
Descobertas  feitas  em  um  assentamento  do  Período
Neolítico na Galileia, no norte de Israel, lançaram luz sobre
os primórdios da agricultura de 23 mil anos atrás, 11 mil
anos  antes  da  época  em  que  são  datadas  as  primeiras
tentativas do ser humano de praticar esta técnica.
A  região  do  Crescente  Fértil,  no  Oriente  Médio,  é
considerada o "Berço da Civilização",  já que foi  onde os
nômades se tornaram sedentários e se estabeleceram em
comunidades agrícolas, uma revolução que teria acontecido
há  12  mil  anos.  Mas  um  grupo  interdisciplinar  de
arqueólogos,  botânicos  e  ecologistas  das  universidades
israelenses de Bar-Ilan, Haifa e Tel Aviv, em parceria com a
americana de Harvard, publica um estudo na atual edição
da revista científica "Plos One" derrubando a data aceita
para o começo da prática de cultivo.
"O mais incrível de nossa pesquisa é que, pela primeira vez,
encontramos  cevada  e  trigo  de  23  mil  anos  em  um
assentamento de caçadores-agricultores no Mar da Galileia
e descobrimos que já tinham começado a cultivar", explicou
à Agência Efe o professor Ehud Weiss, do Departamento de
Estudos da Terra de Israel e Arqueologia da Universidade
Bar-Ilan.
O lugar da descoberta é conhecido como Ohalo II,  uma
região  de  caçadores,  pescadores  e  agricultores,  que
viveram  no  l itoral  do  Mar  da  Gali leia  durante  o
Epipaleolítico,  onde foram encontradas seis  cabanas,  um
túmulo,  partes  bem  conservadas  de  animais  e  plantas,
assim como colares de pérolas do Mediterrâneo e utensílios
de pedra.
O ponto fica a 9 km ao sul da moderna cidade de Tiberíades

e  foi  descoberto  em  1989,  quando  as  águas  do  lago
baixaram por conta de uma seca.
As conclusões da pesquisa se baseiam em três aspectos. O
primeiro é a presença de uma maior quantidade de trigo e
cevada plantados do que do tipo selvagem. "Temos uma
porcentagem de 40% de restos de plantas mais ásperas do
que as  selvagens,  que costumam ser  mais  brandas.  Isso
significa  que geneticamente houve alguma modificação",
explicou o professor. Conforme pontuou, isso demonstraria
que  o  plantio  e  o  cultivo  de  cereais  nessa  comunidade
antiga podem ter sido mantidos por anos.
Em segundo lugar, foi observada uma grande quantidade
de  ervas  daninhas  que,  inicialmente,  só  tinham  sido
descobertas  11  mil  anos  depois,  data  tradicionalmente
aceita para o início da agricultura.
Por último, as análises das ferramentas achadas revelaram
a existência de foices e raspadores de sílex usados para
cortar  e  colher  cereais  e  acredita-se que sejam os mais
antigos encontrados até hoje.
Outros  aspectos  que reforçam o estudo são as  150 mil
partes de plantas que apareceram em alguns habitáculos, o
que mostra que os habitantes chegaram a reunir mais de
140  espécies  de  plantas  locais.  Entre  estas  mostras  há
cereais  comestíveis,  como  cevada  e  aveia  silvestres,
misturadas a 13 espécies de ervas daninhas.
"Todas as descobertas deste lugar refletem o quão sábias
eram as  pessoas  há  23  mil  anos  e  que sabiam usar  os
recursos do entorno de maneira eficiente", explicou Weiss.
Contudo,  ele  se  mostra  cauteloso  na  hora  de  datar  o
começo da agricultura e classifica a descoberta como uma
"tentativa  de cultivo".  "Segundo as  evidências,  podemos
garantir  que  começaram  a  cultivar  cereais,  mas
aparentemente não foi  um evento que se prolongou no
tempo e existe  uma lacuna de mais  de 10 mil  anos de
quando tudo começou do zero e até a ação bem-sucedida",
ressaltou Weiss.
A revolução agrícola não muda apenas a sociedade, mas o
planeta  e  acredita-se  que  precedeu  aos  assentamentos
humanos,  e  pôde  promover  o  desenvolvimento  e
surgimento  das  propriedades  e  da  civilização  como  as
concebidas hodiernamente.
Weiss destacou que a agricultura representa uma mudança
nas relações entre homens e mulheres,  pois  a etapa de
colheita era mais igualitária, mas o homem passou a ser
dominante com o aumento dos recursos e pelo fato de
saber utilizar sua influência.
"Isso  representou  uma  grande  mudança  na  sociedade
estabelecida e influenciou o aparecimento de tecnologia,
porque o ser humano dispôs de mais tempo livre", concluiu
o professor.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2015/
07/agricultura-pode-ter-surgido-ha-23-mil-anos-acreditam-
pesquisadores.html)

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'AGRICULTURA PODE TER SURGIDO HÁ 23
MIL ANOS, ACREDITAM PESQUISADORES', leia as afirmativas a
seguir:
I.  O texto afirma que em pesquisas realizadas na região do
Oriente Médio,  em um assentamento do Período Neolítico,
foram feitas  descobertas  sobre a  agricultura.  Essa  região é
considerada o "Berço da Civilização", pois foi onde os nômades
se tornaram sedentários e se estabeleceram em comunidades
agrícolas.
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II. O texto caracteriza-se como uma notícia, utiliza-se da função
referencial da linguagem e busca transmitir uma informação
objetiva sobre a realidade.
III.  Durante  a  pesquisa  desenvolvida,  segundo  o  texto,
encontraram-se  ferramentas  que  revelaram a  existência  de
foices  e  raspadores  de  sílex  usados  para  cortar  e  colher
cereais. Ainda de acordo com o estudo, acredita-se que sejam
os artefatos mais antigos encontrados até hoje. Mesmo diante
disso, mostra-se muito cuidado na tentativa de datar o começo
da agricultura.
IV. Depreende-se do texto que, por se tratar de uma pesquisa
mais  recente  e,  portanto,  mais  segura,  é  imprescindível
desconsiderar o datado de 12 mil  anos sobre a agricultura,
informação consensual, hoje, entre os historiadores. Ademais,
precisa-se levar em conta que os instrumentos hodiernos são
mais eficazes e podem fornecer maior precisão às pesquisas
históricas.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'AGRICULTURA PODE TER SURGIDO HÁ 23
MIL  ANOS,  ACREDITAM  PESQUISADORES',  marque  a  opção
CORRETA
a) No fragmento: “Conforme pontuou, isso demonstraria que o
plantio e o cultivo de cereais nessa comunidade antiga podem
ter sido mantidos por anos”, o verbo “poder” está flexionado
no plural  pelo  mesmo motivo  que em:  “Poderiam ter  sido
selecionados para compor a  equipe de basquete nos jogos
interestaduais o irmão e o primo. Mas, devido às condições
impostas  pelos  organizadores,  isso  não  foi  possível”.  Além
disso, o mesmo verbo (poder) é considerado irregular.
b) De acordo com as regras da gramática normativa, pode-se
empregar “onde” ou “na qual”, em lugar de “em que”, sem
acarretar prejuízo sintático ou semântico, no período seguinte:
“Descobertas feitas em um assentamento do Período Neolítico
na  Galileia,  no  norte  de  Israel,  lançaram  luz  sobre  os
primórdios da agricultura de 23 mil anos atrás, 11 mil anos
antes da época em que são datadas as primeiras tentativas do
ser humano de praticar esta técnica”.
c) No trecho: Contudo, ele se mostra cauteloso na hora de
datar o começo da agricultura e classifica a descoberta como
uma  "tentativa  de  cultivo",  há  uma  conjunção  com  valor
adversativo. Também há um pronome cumprindo a função de
elemento  catafórico,  respeitando,  assim,  o  princípio  da
congruência morfológica.
d)  No trecho: “Descobertas feitas em um assentamento do
Período Neolítico na Galileia, no norte de Israel, lançaram luz
sobre os primórdios da agricultura de 23 mil anos atrás, 11 mil
anos  antes  da  época  em  que  são  datadas  as  primeiras
tentativas do ser humano de praticar esta técnica”, o verbo

“lançar” possui a mesma transitividade que o verbo “ir” em:
“Iremos a Roma em outubro quando o valor das passagens
aéreas diminuir”.
e) No trecho: “O ponto fica a 9 km ao sul da moderna cidade
de Tiberíades e foi  descoberto em 1989”,  a expressão “em
1989” é um adjunto adverbial que exprime ideia de tempo.
Em:  “O  ponto  fica  a  9  km  ao  sul  da  moderna  cidade  de
Tiberíades e foi  descoberto em 1989 por dois franceses”, a
expressão “por dois franceses” cumpre a função sintática de
complemento nominal.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'AGRICULTURA PODE TER SURGIDO HÁ 23
MIL  ANOS,  ACREDITAM  PESQUISADORES',  marque  a  opção
INCORRETA
a) No trecho: “O mais incrível de nossa pesquisa é que, pela
primeira vez, encontramos cevada e trigo de 23 mil anos em
um assentamento de caçadores-agricultores no Mar da Galileia
e descobrimos que já tinham começado a cultivar”, há uma
oração subordinada predicativa e um objeto direto oracional.
Visualiza-se  também,  no  período,  a  presença  de  sujeito
desinencial.
b)  No  fragmento:  “Weiss  destacou  que  a  agricultura
representa  uma  mudança  nas  relações  entre  homens  e
mulheres, pois a etapa de colheita era mais igualitária, mas o
homem passou a ser dominante com o aumento dos recursos
e pelo fato de saber utilizar sua influência”, há uma oração
subordinada  com  função  de  objeto  direto.  Outrossim,
observam-se  dois  conectivos  com  valor  semântico  de
explicação  e  adversidade,  respectivamente.
c)  No  excerto:  “Por  último,  as  análises  das  ferramentas
achadas revelaram a existência de foices e raspadores de sílex
usados para cortar e colher cereais”, o verbo “revelar” acabou
adquirindo uma desinência de plural porque o sujeito com o
qual  concorda  também  está  no  plural.  Devido  à  sua
transitividade, o mesmo verbo também é acompanhado, no
contexto, por uma forma nominal que complementa o sentido
da oração. No mesmo fragmento, retirado do texto, também
se encontra uma oração reduzida de infinitivo.
d)  No  trecho:  “Isso  representou  uma  grande  mudança  na
sociedade  estabelecida  e  influenciou  o  aparecimento  de
tecnologia, porque o ser humano dispôs de mais tempo livre”,
o pronome demonstrativo “isso”, que inicia a fala do professor,
é responsável por retomar ideias citadas anteriormente. Mas
esse  trabalho  só  foi  possível  graças  à  concatenação  dos
períodos promovida pelo escritor do texto.
e) Nos dois casos seguintes, o fenômeno da concordância e da
regência verbo-nominal foi realizado de acordo com as regras
da gramática normativa: 1 - “Em segundo lugar, foi observada
uma grande quantidade de ervas daninhas” / 2 – “Durante a
Primeira Guerra Mundial, as Potências Unidas – Grã-Bretanha,
França,  Sérvia  e  Rússia  Imperial  (as  quais  se  uniram
posteriormente Grécia, Portugal, Romênia e Estados Unidos) –
lutaram contra as Potências Centrais  -  Alemanha e Império
Austro-Húngaro (as quais se uniram posteriormente o Império
Turco Otomano e a Bulgária)”.


