
CONCURSO PÚBLICO

ALTINHO (PE) - MÉDIO (MANHÃ)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Atenção!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no
topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. 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.
este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nab.
prova.

Ao receber o Cartão 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 o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes 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 telefone celular,  notebook,  receptor,  gravador  ouc.
máquina fotográfica ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para  fins  de  correção  do  Cartão  de  Respostas,  serão  levadas  em  consideração  apenas  as7.
marcações realizadas no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota8.
zero a toda 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 conter9.
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas10.
devidamente preenchida e assinada ao fiscal  da sala.  Aquele que descumprir  esta regra será
ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 1.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras
atribuições,  nos  termos  da  lei,  controlar  e  fiscalizar
procedimentos,  produtos  e  substâncias  de  interesse
para a saúde e participar da produção de medicamentos,
equipamentos,  imunobiológicos,  hemoderivados  e
outros  insumos.

II.  Do  ponto  de  vista  clínico,  os  tumores  infantis
apresentam  menores  períodos  de  latência,  em  geral
crescem rapidamente e são mais invasivos. Por outro
lado,  respondem  melhor  ao  tratamento  e  são
considerados  de  bom  prognóstico.

III. A Educação Popular em Saúde configura-se como um
processo de formação e capacitação que se dá dentro
de uma perspectiva política de classe e que toma parte
ou se vincula à ação organizada do povo para alcançar o
objetivo  de  construir  uma sociedade  nova  de  acordo
com seus interesses.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 2.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Identificar  as  atividades  produtivas  da  população
trabalhadora  e  as  situações  de  risco  à  saúde  dos
trabalhadores no território é uma forma de debilitar a
Vigilância em Saúde do Trabalhador.

II.  É  assegurado  ao  idoso  enfermo  o  atendimento
domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, pelo serviço público de saúde ou
pelo  serviço  privado  de  saúde,  contratado  ou
conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde - SUS,
para  expedição  do  laudo  de  saúde  necessário  ao
exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 3.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Promover  a  saúde  do  trabalhador  pressupõe  o
fortalecimento e a articulação das ações de vigilância
em saúde, identificando os fatores de risco ambiental,
com intervenções tanto nos ambientes e processos de
trabalho, como no entorno, tendo em vista a qualidade
de vida dos trabalhadores e da população circunvizinha.

II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede  regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem  um
sistema único, organizado de acordo com as diretrizes
constitucionalmente definidas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 4.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Entre  os  fatores  de  risco  extrínsecos  que  podem
contribuir  para  o  desenvolvimento  de  um  câncer
incluem-se o uso de tabaco e álcool, hábitos alimentares
inadequados,  inatividade  física,  agentes  infecciosos,
radiação ultravioleta, exposições ocupacionais, poluição
ambiental, radiação ionizante e alimentos contaminados.

II. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação
incapacitante não podem ter atendimento especializado
no Sistema Único de Saúde.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 5.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Estimular a produção de tecnologias de intervenção, de
avaliação e de monitoramento das ações de Vigilância
em  Saúde  do  Trabalhador  (VISAT)  é  uma  forma  de
fortalecer esse modelo de vigilância.

II.  São  de  relevância  pública  as  ações  e  serviços  de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da
lei,  sobre sua regulamentação,  fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 6.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Evitar a realização da análise da situação de saúde dos
trabalhadores é uma forma de fortalecer a Vigilância em
Saúde do Trabalhador (VISAT).

II.  Promover a saúde do trabalhador pressupõe abolir
parâmetros protetores da saúde dos trabalhadores nos
ambientes e processos de trabalho.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 7.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Realizar a identificação das necessidades, demandas e
problemas de saúde dos trabalhadores no território é
uma  forma  de  fortalecer  a  Vigilância  em  Saúde  do
Trabalhador (VISAT).

II.  Promover  a  saúde  do  trabalhador  pressupõe
representação do setor saúde do trabalhador nos fóruns
e  instâncias  de  formulação  de  políticas  setoriais  e
intersetoriais  e  às  relativas  ao  desenvolvimento
econômico  e  social.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 8.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
intensificação do risco de doença e de outros agravos e
ao  acesso  restrito  às  ações  e  serviços  para  sua
promoção, proteção e recuperação.

II.  Diante  dos  surtos  de  doenças  transmitidas  por
alimentos (DTA), o profissional de saúde deve preservar
as  embalagens  e  respectivos  acondicionamentos,
exceto quando a suspeita estiver relacionada a produtos
industrializados.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 9.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Realizar a intervenção nos processos e ambientes de
trabalho  é  uma  forma  de  fortalecer  a  Vigilância  em
Saúde do Trabalhador (VISAT).

II. A proposta de humanização da assistência à saúde é
um valor para a conquista de uma melhor qualidade de
atendimento  à  saúde  do  usuário  e  de  melhores
condições de trabalho para os profissionais.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 10.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Diante  de  um  surto  de  doenças  transmitidas  por
alimentos (DTA), o profissional de saúde deve evitar que
os alimentos suspeitos continuem a ser consumidos ou
vendidos.

II. No Brasil, é assegurada a atenção integral à saúde do
idoso,  por  intermédio  do  Sistema  Único  de  Saúde,
garantindo-lhe  o  acesso  universal  e  igualitário,  em
conjunto  articulado  e  contínuo  das  ações  e  serviços,
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da
saúde, exceto a atenção especial às doenças que afetam
preferencialmente os idosos.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 11.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O objetivo da educação popular em saúde é ajudar as
classes mais humildes na conquista de sua autonomia e
de seus direitos.  Para  tanto,  a  Educação Popular  em
Saúde é pautada no diálogo e na troca de saberes entre
o educador e o educando,  em que o saber popular é
valorizado  e  os  temas  vivenciados  pela  comunidade
levam à mobilização social para uma vida melhor.

II. A assistência humanizada ao paciente com câncer e
seus familiares consiste  no emprego de atitudes que
originem espaços que permitam a todos verbalizar seus
sentimentos  e  valorizá-los.  Inclui  também  identificar
áreas  potencialmente  problemáticas  e  auxiliá-los  a
identificar fontes de ajuda, que podem estar dentro ou
fora da própria família.

III.  No Brasil,  as  ações e  serviços  públicos  de  saúde
integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e
constituem  um  sistema  único,  organizado  de  acordo
com as seguintes diretrizes: centralização, sem direção
única em cada esfera de governo; atendimento integral,
com  prioridade  para  as  atividades  preventivas,  sem
prejuízo  dos  serviços  assistenciais;  participação  da
comunidade.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12.

Leia as afirmativas a seguir:
I. No contexto da assistência ao paciente com câncer,
entre  as  múltiplas  ações  de  saúde  necessárias  para
propiciar  cuidados  que  privilegiem,  dentre  outros,  os
aspectos  psicológicos,  estão  a  indisponibilidade,  a
atitude de não aceitação e de escuta e a criação e a
manutenção de um ambiente terapêutico.

II. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto
de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou  prevenção  de  qualquer  mudança  nos  fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva,  com a finalidade de dissuadir  e renunciar as
medidas  de  prevenção  e  controle  das  doenças  ou
agravos.

III. A promoção da saúde inclui a atuação para que as
condições  políticas,  econômicas,  sociais,  culturais,
ambientais e de conduta sejam desfavoráveis à saúde
dos indivíduos e de suas comunidades no pressuposto
ético de defesa da vida e do desenvolvimento humano.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A promoção da saúde inclui qualificar o Sistema Único
de Saúde na perspectiva da promoção da saúde como
enfoque que permeie suas políticas e ações e favoreça
sua sustentabilidade, através da melhor efetividade na
abordagem dos problemas de saúde e redirecionamento
de recursos.

II.  Promover a saúde inclui a articulação de parcerias,
atuações  intersetoriais  e  participação  popular  que
deteriore  os  recursos  disponíveis  e  desabone  sua
aplicação em políticas que respondam mais efetiva e
integralmente às necessidades da sociedade.

III. A atuação do Agente Comunitário de Saúde inclui o
acompanhamento de todas as famílias e  pessoas do
seu território por meio da visita domiciliar,  na qual se
desenvolvem ações de educação em saúde. Entretanto,
a  atuação  desse  profissional  não  está  restrita  ao
domicílio,  ocorrendo  também  nos  diversos  espaços
comunitários.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 14.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O Programa Saúde da Família representa tanto uma
estratégia para reverter a forma atual de prestação de
assistência  à  saúde  como  uma  proposta  de
reorganização  da  atenção  básica  como  eixo  de
reorientação  do  modelo  assistencial,  respondendo  a
uma  nova  concepção  de  saúde  não  mais  centrada
somente na assistência à doença, mas, sobretudo, na
promoção  da  qualidade  de  vida  e  intervenção  nos
fatores que a colocam em risco pela incorporação das
ações programáticas de uma forma mais abrangente e
do desenvolvimento de ações intersetoriais.

II. A promoção da saúde inclui contribuir para reduzir as
desigualdades  socia is  quanto  ao  acesso  às
oportunidades  para  o  desenvolvimento  máximo  do
potencial de saúde.

III. A responsabilidade pela saúde é setorial e dispensa a
integração  das  políticas  de  saúde  com  as  demais
políticas públicas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 15.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Uma grande parcela de todas as mortes por câncer
pode  ser  evitada  pela  alimentação  inadequada  e
obesidade. A alimentação influencia o risco de câncer de
várias localidades, embora não possua relação com os
cânceres de cólon, estômago, boca, esôfago e mama.

II.  Promover  a  saúde  do  trabalhador  pressupõe  a
inclusão  de  parâmetros  de  proteção  à  saúde  dos
trabalhadores  e  de  manutenção  de  ambientes  de
trabalho  saudáveis  nos  processos  de  concessão  de
incentivos  ao  desenvolvimento,  nos  mecanismos  de
fomento e outros incentivos específicos.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 16.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O câncer é uma doença genética cujo processo tem
início com um dano a um gen ou a um grupo de genes
de uma célula e progride quando todos os mecanismos
do  complexo  sistema  imunológico  de  reparação  ou
destruição celular falham.

II. A humanização, no contexto dos serviços de saúde,
distancia-se  da  cultura  organizacional  pautada  pelo
respeito,  pela  solidariedade,  pelo  desenvolvimento  da
autonomia  e  também  da  cidadania  dos  agentes
envolvidos.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 17.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  O controle e avaliação da qualidade dos serviços e
programas de saúde do trabalhador, nas instituições, é
uma  forma  de  fortalecer  a  Vigilância  em  Saúde  do
Trabalhador (VISAT).

II.  Diante  de  um  surto  de  doenças  transmitidas  por
alimentos (DTA), o profissional de saúde deve guardar,
sob refrigeração, todas as sobras de alimentos, na forma
em que se encontram acondicionados, até a chegada do
grupo encarregado da investigação.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 18.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Incumbe  ao  Poder  Público  fornecer  aos  idosos,
gratuitamente,  medicamentos,  exceto  os  de  uso
continuado,  assim  como  próteses,  órteses  e  outros
recursos  relativos  ao  tratamento,  habilitação  ou
reabilitação.

II. A idade, o gênero e a etnia são fatores desassociados
do risco de um câncer.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 19.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Promover  a  saúde  do  trabalhador  e  ambientes  e
processos  de  trabalhos  saudáveis  pressupõe  a
eliminação de indicadores de saúde, dos trabalhadores e
das  populações  circunvizinhas,  dos  processos  de
licenciamento  e  dos  estudos  de  impacto  ambiental.

II. Fatores de risco são definidos como qualquer coisa
que aumenta o risco de um indivíduo desenvolver uma
determinada doença ou sofrer um determinado agravo.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 20.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Alimentos  ricos  em fibras,  como frutas,  vegetais  e
cereais  integrais  podem reduzir  o  risco de câncer  de
intestino.

II.  É  vedado ao servidor  público atuante nos serviços
municipais  de  saúde  aprimorar  as  relações  entre
profissional de saúde e usuário, sob risco de incorrer em
improbidade administrativa.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Hélcius comprou um produto importado por 150 euros.
Considerando que na época o valor do Euro era de R$
3,18, podemos afirmar que Hélcius gastou menos de R$
417.

II. Adriene adquiriu um empréstimo no valor de R$ 1.000.
Após 1 mês, foi necessário pagar juros no valor de 2% do
empréstimo. Assim, é correto afirmar que Adriene pagou
o equivalente a R$ 38 em juros no 1º mês.

III. Um imóvel possui área total de 1825m² e foi dividido
em 25 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após
a divisão, cada parte possuirá 73m².

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 22.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Ruidenberg deseja instalar uma cerca elétrica em um
terreno com largura igual a 18 metros e comprimento
igual a 28 metros. Para cercar completamente o terreno,
será necessária uma cerca com comprimento inferior a
80 metros.

II.  Se  uma  piscina  em  formato  retangular  possui
dimensões iguais  a  12m,  19m,  e  126m,  então o  seu
volume será igual a 28.728m³.

III. O perímetro de uma peça em forma de quadrado com
aresta de dimensão igual a 51 centímetros equivale a
234 centímetros.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 23.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Alexandre  abasteceu  sua  moto  com  R$  27,00  de
gasolina.  Sabendo  que  ele  só  possuía  moedas  de  5
centavos para pagar, pode-se dizer que ele utilizou 54
moedas para pagar pelo combustível.

II.  Bia deseja adquirir  um carro novo cujo preço é R$
31.500. Como parte da negociação, ela dará o seu carro
antigo,  o  qual  está  avaliado em R$ 20.500.  Assim,  é
correto afirmar que o carro antigo de Bia corresponde a
mais de 62,5% do valor do carro que ela deseja comprar.

III. Ilana fará uma reforma em sua casa com o objetivo
de transformar dois cômodos, com medidas de 6m² e
12m²,  respectivamente,  em uma única  sala  de  estar.
Assim, após a reforma, é correto afirmar que a nova sala
terá uma área total superior a 16m².

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 24.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Ribeiro comprou um rádio e obteve um desconto de
1%. Sabendo que o valor original do produto era de R$
140, Ribeiro deverá pagar R$ 134 pelo item.

II.  Camylla  realizou  um  investimento  no  valor  de  R$
2.800 em um banco. Após 1 ano, Camylla observou que
o seu investimento apresentou rendimentos da ordem
de 3%, acumulando assim um montante de R$ 2.994.

III. O saguão de um hotel possui área total de 792m² e
foi  dividido  em  18  partes  iguais.  Assim,  é  possível
afirmar que, após a divisão, cada parte possui 44m².

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 25.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Se uma casa é composta por 3 cômodos que medem,
respectivamente, 68m², 77m² e 123m², então a área total
desse imóvel é superior a 257m².

II. Ana comprou 13 cadernos a R$ 17,50 cada. Assim, é
correto afirmar que Ana gastou mais de R$ 221 com a
compra desses cadernos.

III.  Se  um  tanque  em  formato  retangular  possui
dimensões iguais  a  14m,  22m,  e  121m,  então o  seu
volume será igual a 37.268m³.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

A  COESÃO E  A  ORGANIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE  DO
TEXTO

No exercício comum da linguagem, como nos demais
domínios da experiência, o conceito de coesão, de uma
forma geral, aplica-se aos dispositivos utilizados pelas
pessoas  para  ligar  e  pôr  em  relação  os  diversos
segmentos  com  que  pretendem  construir  suas
unidades de comunicação. Tais dispositivos ganham
maior relevância quando a unidade em construção é o
texto, pois é aí  que as articulações assumem maior
complexidade operacional e de função.

Frequentemente, tem-se feito referência às habilidades
dos falantes para distinguirem entre uma sequência
aleatória de palavras e um texto. Parece inteiramente
razoável  admitir  que,  mesmo  intuitivamente,  tal
discernimento  tem  em  conta  a  forma  como  os
elementos linguísticos se dispõem e se organizam na
superfície do texto. Ou seja, distingue-se um texto de
um não-texto, também, pela sequência que as palavras
assumem.

É verdade que um texto não se faz unicamente com
palavras. Ou seja, um texto requer mais que o aparato
linguístico  perceptível.  O  sentido  global  que  veicula
ultrapassa  as  unidades  que  assentam  sobre  sua
superfície.  Contudo,  é  verdade que um texto se faz
também  com  palavras  que  se  acomodam  na
linearidade sequencial  do tempo ou do papel  e  que
demandam  padrões  específicos  de  organização,  de
mane i ra  a  poderem  recobrar  es ta tu to  de
funcional idade.

(Trecho  de:  ANTUNES,  Irandé.  A  coesão  como
propriedade textual: bases para o ensino do texto. In:
Calidoscópio. Vol. 7, n. 1, p. 62-71, jan/abr 2009)

QUESTÃO 26.

Com base no texto 'A COESÃO E A ORGANIZAÇÃO DA
SUPERFÍCIE DO TEXTO', leia as afirmativas a seguir:
I. Segundo o texto, a coesão ocorre no nível da frase e,
para  sua  construção,  é  necessário  apenas  o  aparato
linguístico.

II. Para a autora, o conceito geral de coesão é o de que
esse  fenômeno  está  ligado  às  particularidades  da
superfície do texto escrito.

III. A expressão “Ou seja”, usada no texto, é considerada
um elemento de coesão.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 27.

Com base no texto 'A COESÃO E A ORGANIZAÇÃO DA
SUPERFÍCIE DO TEXTO', leia as afirmativas a seguir:
I.  A  palavra  “aí”  ganha,  no  texto,  um  estatuto  de
marcador temporal.

II.  No quarto  período do texto,  há uma sequência  de
modalizadores  que  acentuam  a  explicitação  de  um
ponto de vista.

III.  O  texto  aborda  a  temática  da  crise  econômica
decorrente da redução das exportações.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 28.

Com base no texto 'A COESÃO E A ORGANIZAÇÃO DA
SUPERFÍCIE DO TEXTO', leia as afirmativas a seguir:
I. Apesar de um texto não se constituir unicamente de
seu material linguístico, este é imprescindível, já que o
texto  obedece  a  padrões  específicos  de  organização
linguística.

II.  A  conjunção  “pois”  foi  usada  para  indicar  uma
ressalva.

III. Um texto distingue-se de um não-texto pela ausência
de palavras, de acordo com a autora.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 29.

Com base no texto 'A COESÃO E A ORGANIZAÇÃO DA
SUPERFÍCIE DO TEXTO', leia as afirmativas a seguir:
I.  É  na  construção  do  texto  que  os  dispositivos
mobilizados  pelas  pessoas,  para  ligar  e  relacionar
diversos  segmentos  com os  quais  desejam construir
suas unidades comunicativas, ganham maior relevância.

II. De acordo com as ideias apresentadas, um texto não
se constitui unicamente de seu material linguístico.

III.  Em  “Ou  seja,  distingue-se  um  texto  de  um  não-
texto...”, a partícula “se” é um pronome apassivador.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 30.

Com base no texto 'A COESÃO E A ORGANIZAÇÃO DA
SUPERFÍCIE DO TEXTO', leia as afirmativas a seguir:
I. No trecho “pela sequência que as palavras assumem”,
o pronome relativo tem função sintática de objeto direto.

II. A oração “é verdade” é subordinada à oração principal
subsequente.

III.  Os  pronomes  relativos  em  “O  sentido  global  que
veicula e ultrapassa as unidades que assentam...” são
um exemplo  de  que  a  coesão do  texto  pode  se  dar
também pela retomada de termos antecedentes.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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RASCUNHO


