CONCURSO PÚBLICO

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

PEDAGOGIA / NORMAL MÉDIO
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:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na
prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou
máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as
marcações realizadas no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota
zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a
correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será
ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 3.

QUESTÃO 1.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Na escola, os alunos devem ser estimulados a
compreender a necessidade e dominar alguns
procedimentos de conservação e manejo dos recursos
naturais com os quais interagem, aplicando-os no dia a
dia.

I. É atribuição do coordenador pedagógico atuar como
negociador, reconhecendo direitos e deveres, a fim de
promover a busca pela construção do espaço escolar
como um ambiente de construção do conhecimento.
II. Para que ocorra a interdisciplinaridade, é necessário
eliminar as disciplinas, torná-las menos comunicativas
entre si, concebê-las como processos sem relação com
a história e a cultural, torná-las necessárias à atualização
quando se referem às práticas do processo de ensinoaprendizagem.
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.

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.

d) As duas afirmativas são falsas.

Leia as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Estratégias de ensino são métodos, técnicas e
processos que serão utilizados pelo professor para
mediar o processo de aprendizagem, tornando-o menos
significativo.
II. Os princípios da educação ambiental visam a abolir,
para os alunos de todas as idades, a relação entre a
sensibilização ao meio ambiente, a aquisição de
conhecimentos, a atitude para resolver os problemas e a
clarificação de valores, evitando, principalmente,
sensibilizar os mais jovens para os problemas
ambientais existentes na sua própria comunidade.
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.

II. O planejamento participativo é um recurso
extremamente importante na busca do aperfeiçoamento
dos afazeres e auxilia, sobremaneira, na realização do
trabalho coletivo.

I. No ambiente escolar, os alunos devem ser estimulados
a identificar-se como parte integrante da natureza e
sentir-se afetivamente ligados a ela, percebendo os
processos pessoais como elementos fundamentais para
uma atuação criativa, responsável e respeitosa em
relação ao meio ambiente.
II. A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao
contrário, mantém a individualidade de cada uma delas.
Ela integra as disciplinas a partir da compreensão das
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a
realidade e trabalha todas as linguagens necessárias
para a constituição de conhecimentos, comunicação e
negociação de significados e registro sistemático dos
resultados.
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 5.

QUESTÃO 8.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Os alunos devem ser estimulados a observar e analisar
fatos e situações do ponto de vista ambiental, de modo
acrítico, menosprezando a necessidade e as
oportunidades de atuar de modo propositivo, ainda que
para garantir um meio ambiente saudável e uma boa
qualidade de vida.

I. A didática é um ramo da ciência pedagógica e, por
essa razão, está voltada, intencionalmente, para a
formação do aluno em função de finalidades educativas.

II. Os alunos devem ser estimulados a perceber, em
diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações
de causa/efeito que condicionam a vida no espaço
(geográfico) e no tempo (histórico), sendo vedada a
utilização dessa percepção para posicionar-se
criticamente diante das condições ambientais de seu
meio.

II. Piaget defende que o indivíduo se desenvolve a partir
da ação sobre o meio em que está inserido, priorizando,
a princípio, os fatores biológicos que podem influenciar
seu desenvolvimento mental.
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.

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 6.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Piaget procurou explicar o aparecimento de inovações,
mudanças e transformações no percurso do
desenvolvimento intelectual, assim como dos
mecanismos responsáveis por essas transformações.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A reorganização curricular em áreas de conhecimento
tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento dos
conteúdos, numa perspectiva de interdisciplinaridade e
contextualização.
II. Recursos didáticos são equipamentos e instrumentos
que são utilizados com o objetivo de ampliar as
possibilidades de aprendizagem.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. É atribuição do coordenador pedagógico ser
comunicador do conhecimento no ambiente escolar,
além de estimular o desenvolvimento de habilidades e
conhecimentos entre os membros do corpo discente e
da escola como um todo.

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

Marque a alternativa CORRETA:

QUESTÃO 10.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Leia as afirmativas a seguir:

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

I. Os planos de ensino são ferramentas dispensáveis à
prática educacional. Ele impede que o docente possa
refletir sobre a sua prática antes da ação se realizar e ao
mesmo tempo atenua a necessidade de registro da
ação.

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. A didática parte das particularidades das distintas
matérias e esmiúça as manifestações e leis específicas
do ensino e da aprendizagem nas diferentes disciplinas e
formas de ensino, com o objetivo de amainar as
expectativas dos alunos com relação ao aprendizado.
II. É assegurado à criança e ao adolescente o direito de
organização e participação em entidades estudantis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. A didática aborda o ensino como atividade de
mediação para promover o encontro formativo,
educativo, entre o aluno e a matéria de ensino,
explicitando o vínculo entre teoria do ensino e teoria do
conhecimento.
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.

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.

QUESTÃO 14.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Os alunos devem ser estimulados a adotar posturas na
escola, em casa e em sua comunidade que os levem a
interações construtivas, justas e ambientalmente
sustentáveis.

I. É assegurado à criança e ao adolescente direito de
contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às
instâncias escolares superiores.

II. É vedado ao Estado assegurar à criança e ao
adolescente progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao Ensino Médio.

II. Na perspectiva da teoria Piagetiana, o conhecimento
resultaria de interações entre o sujeito e o objeto. A troca
inicial entre sujeito e objeto se daria a partir da ação do
sujeito.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 12.

QUESTÃO 15.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Os alunos devem ser estimulados a compreender que
os problemas ambientais não interferem na qualidade de
vida das pessoas, seja localmente ou globalmente.

I. É dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino.

II. A escola deve proporcionar aos alunos um ambiente
onde seja possível desenvolver habilidades que os
tornem capazes de perceber, apreciar e valorizar a
diversidade natural e sociocultural, adotando posturas
de respeito aos diferentes aspectos e formas do
patrimônio natural, étnico e cultural.
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.

II. É dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria.
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.

QUESTÃO 13.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:
I. Os alunos devem ser estimulados a conhecer e
compreender, de modo integrado, as noções básicas
relacionadas ao meio ambiente.
II. Um dos princípios da educação ambiental é ajudar os
alunos a descobrir os sintomas e as causas reais dos
problemas ambientais (tanto as locais quanto as mais
amplas, de acordo com as possibilidades de
compreensão em cada fase ou ciclo do ensino).

I. É vedado ao coordenador pedagógico transitar em
todos os espaços formais e informais da instituição de
ensino ou que nela interferem, ainda que para aproximar
os corpos discente e docente dos objetivos
institucionais.
II. A teoria Piagetiana tem como objetivo central a
necessidade de estudar a gênese dos processos
mentais, ou seja, como esses processos podem ser
desestruturados ao longo da vida do indivíduo.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 17.

QUESTÃO 20.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. A gestão participativa é entendida como uma forma
regular e significativa que envolve todo o pessoal da
instituição escolar.

I. A didática tem como objeto de estudo o processo de
ensino-aprendizagem sem, no entanto, observar os
nexos e relações entre o ato de ensinar e o ato de
aprender.

II. O planejamento das ações formativas precisa ter uma
finalidade, um propósito relacionado com os objetivos
máximos da instituição e das diretrizes da secretaria de
educação e da legislação em vigor.
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. A principal função do trabalho com o tema meio
ambiente na escola é contribuir para a formação de
cidadãos conscientes, inaptos a decidir ou atuar na
realidade socioambiental de um modo comprometido
com a vida, com o bem-estar de cada um ou da
sociedade, local e global.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

QUESTÃO 18.

d) As duas afirmativas são falsas.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao implementar o planejamento participativo, os
gestores vinculam-se às tomadas de decisões
centralizadas e distanciam-se das possibilidades de
trabalho participativo e coletivo com vistas a promover
os improvisos e ações isoladas.
II. É assegurado à criança e ao adolescente acesso à
escola pública e gratuita, exceto quando esta optar por
estudar em instituição próxima de sua residência.
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. Durante as aulas, o professor deve evitar esclarecer
para o grupo as competências e habilidades que terão
que desenvolver, sendo pouco recomendado dar
explicações claras sobre as propostas de atividades a
serem desenvolvidas.
II. A educação ambiental busca promover a participação
dos alunos na organização de suas experiências de
aprendizagem, dando-lhes a oportunidade de tomar
decisões e aceitar suas consequências.
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 23.

QUESTÃO 21.

Leia as afirmativas a seguir:

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.

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.

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.

Marque a alternativa CORRETA:

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.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

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.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 22.
Leia as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 24.

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.

Leia as afirmativas a seguir:

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.

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.

PEDAGOGIA / NORMAL MÉDIO - Página 6 de 9

Instituto ADM&TEC | ALTINHO (PE) - MÉDIO (MANHÃ)
QUESTÃO 25.

QUESTÃO 26.

Leia as afirmativas a seguir:

Com base no texto 'A COESÃO E A ORGANIZAÇÃO DA
SUPERFÍCIE DO TEXTO', 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.

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:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as 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
maneira a poderem recobrar estatuto de
funcionalidade.
(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 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.

QUESTÃO 30.

Com base no texto 'A COESÃO E A ORGANIZAÇÃO DA
SUPERFÍCIE DO TEXTO', leia as afirmativas a seguir:

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.

I. No trecho “pela sequência que as palavras assumem”,
o pronome relativo tem função sintática de objeto direto.

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

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

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

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:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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