CONCURSO PÚBLICO

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (SÁBADO - SUPERIOR)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

PSICOPEDAGOGO(A)
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 4.

QUESTÃO 1.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
Ensino Fundamental só poderá ser ofertado de forma
presencial, sendo vedada qualquer possibilidade de
utilização da educação a distância (EAD).

I. Estimular a participação da família e da comunidade
nas atividades escolares, inclusive no que se refere à
educação de crianças com necessidades educacionais
especiais, é um dos objetivos da educação especial na
perspectiva da educação inclusiva.

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

II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
ensino religioso, de matrícula obrigatória, é parte
integrante da formação básica do cidadão e constitui
disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil, permitindo formas de
proselitismo com base nas convicções religiosas da
comunidade em que a escola se encontra.

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

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. Garantir continuidade da escolarização nos níveis
mais elevados do ensino é um dos objetivos da
educação especial na perspectiva da educação inclusiva.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

QUESTÃO 2.

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

Leia as afirmativas a seguir:
I. A reciclagem do metal tem grande importância na
redução dos impactos ambientais, pois os resíduos
metálicos têm elevado tempo de decomposição e, ao
serem descartados na natureza ou em aterros
sanitários, causam graves problemas, como a poluição
da água e do solo, risco de enchentes nas cidades,
dentre outros.
II. No Brasil, os trabalhadores urbanos e rurais têm
direito à proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa.
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.

d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a
educação física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular obrigatório da Educação
Básica, sendo sua prática facultativa ao aluno em alguns
casos.
II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte
integrante da formação básica do cidadão e constitui
disciplina obrigatória dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental e médio, assegurando o
respeito às diversidades cultural e religiosa do Brasil e o
proselitismo no ensino.

QUESTÃO 3.

Marque a alternativa CORRETA:

Leia as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

I. Existem vários tipos de processo de reciclagem,
variando de acordo com o material a ser reaproveitado,
dentre os quais se destacam: o de papel, de metal, de
plástico, de vidro e de lixo orgânico.
II. No Brasil, os trabalhadores urbanos e rurais têm
direito a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e
do salário, com a duração de cento e vinte dias.

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.
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QUESTÃO 6.

QUESTÃO 8.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na
oferta de educação básica para a população rural, os
sistemas de ensino promoverão as adaptações
necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida
rural e de cada região.

I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos
estabelecimentos de Ensino Fundamental e de Ensino
Médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo
da história e cultura afro-brasileira e indígena.

II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
Ensino Fundamental será desenvolvido com parte
presencial e parte a distância (EAD), com distribuição de
carga horária em 80% (oitenta por cento) presencial e
20% (vinte por cento) a distância, respectivamente.
Marque a alternativa CORRETA:

II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a
jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo
menos doze horas de permanência na escola, sendo
progressivamente ampliado o período de trabalho
efetivo em sala de aula.
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.
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.
QUESTÃO 9.

QUESTÃO 7.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os
currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental
e do Ensino Médio devem ter base nacional comum, a
ser complementada, em cada sistema de ensino e em
cada estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos.
II. De acordo com a LDB nº 9.394/1996, será ofertada a
língua inglesa no currículo do Ensino Fundamental, a
partir do sexto ano.
Marque a alternativa CORRETA:

I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade.
II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
ensino a distância (EAD) não poderá ser utilizado no
Ensino Fundamental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

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.

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 10.

QUESTÃO 12.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
ensino religioso, de matrícula obrigatória, é parte
integrante da formação básica do cidadão e constitui
disciplina dos horários matutinos das escolas públicas
de Ensino Fundamental, médio e superior, assegurado o
proselitismo como principal estratégia pedagógica para
essa disciplina.

I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
currículo do Ensino Fundamental incluirá,
obrigatoriamente, conteúdo que trate das obrigações
cívicas e militares das crianças.

II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a
formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indígena, africana e europeia.
Marque a alternativa CORRETA:

II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, é
vedada a adoção, no currículo do ensino fundamental,
dos conteúdos referentes aos direitos das crianças e
dos adolescentes.
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.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

QUESTÃO 13.

d) As duas afirmativas são falsas.

Leia as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
ensino religioso, de matrícula obrigatória, é parte
integrante da formação básica do cidadão das regiões
Norte e Nordeste e constitui disciplina dos horários
extracurriculares das escolas públicas estaduais de
ensino fundamental, apenas.
II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
Ensino Fundamental será presencial, sendo o ensino a
distância utilizado como parte obrigatória da carga
horária.
Marque a alternativa CORRETA:

I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a
inclusão de novos componentes curriculares de caráter
obrigatório na Base Nacional Comum Curricular
dependerá de aprovação do Conselho Nacional de
Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da
Educação.
II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
currículo do Ensino Fundamental incluirá,
exclusivamente, conteúdo que trate dos direitos das
crianças e dos adolescentes.
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.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

PSICOPEDAGOGO(A) - Página 4 de 9

Instituto ADM&TEC | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (SÁBADO - SUPERIOR)
QUESTÃO 14.

QUESTÃO 17.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. A educação inclusiva constitui um paradigma
educacional desagregado da concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença como
valores dissociáveis, e que avança em relação à ideia de
iniquidade formal ao contextualizar as circunstâncias
históricas da produção da exclusão dentro e fora da
escola.

I. A reciclagem pode ser feita a partir de diversos tipos
de materiais, sendo assim, os processos e técnicas a
serem aplicados variam de acordo com o tipo de
material que será reaproveitado. Em geral, o produto
obtido por meio da reciclagem é totalmente diferente do
produto inicial, porém alguns materiais (como o papel,
por exemplo) podem ser utilizados em sua própria
produção.

II. Estimular e promover a formação de professores e
demais profissionais da educação para o atendimento
educacional especializado para a inclusão escolar é um
dos objetivos da educação especial na perspectiva da
educação inclusiva.
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.
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.
QUESTÃO 18.

QUESTÃO 15.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, os trabalhadores urbanos e rurais têm direito
à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos termos da lei.
II. No Brasil, é livre a associação profissional ou sindical.
Nesse contexto, a Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 determina que o aposentado filiado
tem direito a votar e ser votado nas organizações
sindicais.
Marque a alternativa CORRETA:

I. No Brasil, os trabalhadores urbanos e rurais têm direito
à licença-paternidade, nos termos fixados em lei.
II. O conceito de reciclagem consiste em realocar, no
processo produtivo, bens descartados por não
possuírem mais utilização e resíduos de produtos já
consumidos, através do seu reaproveitamento como
matéria-prima na produção de novos bens.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

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.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Com a reciclagem dos metais, é possível reduzir a
exploração do minério de ferro e contribuir com o
aspecto socioeconômico, gerando novas oportunidades
de emprego (catadores, recicladores e cooperativas).
II. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 determina que é vedada a participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
Marque a alternativa CORRETA:

I. A reciclagem é o processo de reaproveitamento de
resíduos, através de sua reinserção no ciclo produtivo,
trazendo inúmeros benefícios para a sociedade e para o
meio-ambiente.
II. A reciclagem tem o objetivo de harmonizar a relação
entre homem e natureza através da utilização
inconsciente e insustentável dos recursos, e do
reaproveitamento dos resíduos gerados.
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.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. No Brasil, os trabalhadores urbanos e rurais têm
direito a adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

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 20.
Leia as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 21.

I. A reciclagem é o processo no qual resíduos de
produtos que já foram consumidos e objetos que seriam
descartados no meio ambiente são reinseridos no ciclo
produtivo através da sua utilização como matéria-prima
para a fabricação de novos produtos.

Leia as afirmativas a seguir:

II. Reciclar é impedir a reutilização de materiais que já
foram utilizados. Assim, é preciso tirar da natureza,
novamente, aquilo que ela já nos deu. Reciclar é
promover o desperdício.
Marque a alternativa CORRETA:

I. Vera leu um manuscrito em 72 dias, lendo 12 páginas
por dia. Se tivesse lido 24 páginas por dia, teria concluído
a leitura desse manuscrito em 36 dias.
II. O resultado da expressão 20+(3x2) é maior que 33.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

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

QUESTÃO 22.

d) As duas afirmativas são falsas.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Considere uma piscina em formato retangular e
dimensões iguais a 120m, 16m, e 16m. A partir dos
dados apresentados, é correto afirmar que o volume
dessa piscina será igual a 30.720m³.
II. Se Rafa nasceu em 1988, teria completado 31 anos
em 2016.
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 23.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Juliana é arquiteta e está projetando uma piscina para
um parque aquático. Se a piscina tem formato
retangular e possui dimensões iguais a 130m, 20m, e
6m, então o seu volume será igual a 15.600m³.
II. Se Lourival recebeu um bônus salarial de 7,5% e seu
salário passou a ser R$ 946, então o valor anterior da
sua remuneração, sem o bônus, era de R$ 880.
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 24.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O produto de 29 vezes 21 corresponde ao número 999.
II. Fernando está construindo um tanque em formato
retangular com dimensões iguais a 125m, 18m, e 11m.
Após concluído, o tanque de Fernando terá um volume
igual a 24.750m³.
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 25.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Bárbara comprou um vinho e obteve um desconto de
35%. Sabendo que o preço inicial do produto era de R$
80, Bárbara deverá pagar R$ 41 pelo item.
II. Francisco leu um artigo científico em 9 dias, lendo 68
páginas por dia. Se tivesse lido 12 páginas por dia, teria
concluído a leitura desse artigo científico em exatamente
78 dias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

interesses divergentes, então os discursos são sempre
o espaço privilegiado de luta entre vozes sociais, o que
significa que são precipuamente o lugar da
contradição, ou seja, da argumentação, pois a base de
toda a dialética é a exposição de uma tese e sua
refutação.
Se a argumentação é uma característica básica do
discurso, poderíamos perguntar-nos se os trabalhos
sobre argumentação são abundantes. A resposta é
não. Isso poderia gerar certa perplexidade. Afinal,
depois de Ducrot e Anscombre, a questão da
argumentação parece ter-se tornado moda nos
estudos da linguagem. No entanto, não é da
argumentação na língua, que é o que se faz na esteira
desses dois autores franceses, que deve tratar uma
teoria do discurso. Ao contrário, ela deve estudar
discursivamente o problema da argumentação.
(José
Luiz
Fiorin.
Disponível
em:
www.editoracontexto.com.br)
QUESTÃO 26.
Com base no texto 'Argumentação', leia as afirmativas a
seguir:
I. Em ambos os trechos seguintes, a palavra “se” é uma
conjunção integrante. Logo, toda oração iniciada por ela
tem valor de substantivo: “Se, como ensinava Bakhtin, o
dialogismo preside à construção...”; “Se a sociedade é
dividida em grupos sociais, com interesses
divergentes...”.

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

II. Uma premissa incontestável do discurso é a de que,
no decorrer da história, ele é necessariamente obrigado
a concordar com outros discursos.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Argumentação
A vida em sociedade trouxe para os seres humanos
um aprendizado extremamente importante: não se
poderiam resolver todas as questões pela força, era
preciso usar a palavra para persuadir os outros a fazer
alguma coisa. Por isso, o aparecimento da
argumentação está ligado à vida em sociedade e,
principalmente, ao surgimento das primeiras
democracias. No contexto em que os cidadãos eram
chamados a resolver as questões da cidade é que
surgem também os primeiros tratados de
argumentação. Eles ensinavam a arte da persuasão.
Todo discurso tem uma dimensão argumentativa.
Alguns se apresentam como explicitamente
argumentativos (por exemplo, o discurso político, o
discurso publicitário), enquanto outros não se
apresentam como tal (por exemplo, o discurso
didático, o discurso romanesco, o discurso lírico). No
entanto, todos são argumentativos: de um lado, porque
o modo de funcionamento real do discurso é o
dialogismo; de outro, porque sempre o enunciador
pretende que suas posições sejam acolhidas, que ele
mesmo seja aceito, que o enunciatário faça dele uma
boa imagem. Se, como ensinava Bakhtin, o dialogismo
preside à construção de todo discurso, então um
discurso será uma voz nesse diálogo discursivo
incessante que é a história. Um discurso pode
concordar com outro ou discordar de outro. Se a
sociedade é dividida em grupos sociais, com

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 27.
Com base no texto 'Argumentação', leia as afirmativas a
seguir:
I. A exposição de uma tese e sua refutação é o alicerce
de toda a dialética.
II. No fragmento “Alguns se apresentam como
explicitamente argumentativos...”, o pronome relativo
restringe o campo semântico da palavra “discurso”.
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 28.

QUESTÃO 29.

Com base no texto 'Argumentação', leia as afirmativas a
seguir:

Com base no texto 'Argumentação', leia as afirmativas a
seguir:

I. A constituição do discurso está totalmente alheia à
vida em sociedade, pois ele não depende da relação com
o outro para garantir sua existência.

I. O texto aponta duas razões para confirmar a tese de
que todo discurso é argumentativo: a capacidade de
dialogar com outros discursos e a capacidade cognitiva
do enunciatário.

II. No fragmento “Se, como ensinava Bakhtin, o
dialogismo preside à construção de todo discurso, então
um discurso será uma voz nesse diálogo discursivo
incessante que é a história”, o autor corrobora com a
ideia de que o discurso preexiste a outro(s) discurso(s).

II. Nos trechos “o dialogismo preside à construção de
todo discurso” e “o aparecimento da argumentação está
ligado à vida em sociedade”, houve crase devido à
regência dos adjetivos “preside” e “ligado”.

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 30.
Com base no texto 'Argumentação', leia as afirmativas a
seguir:
I. A oração iniciada pelo conectivo “se”, no fragmento
seguinte, possui uma dependência sintática no tocante à
oração principal: “Se, como ensinava Bakhtin, o
dialogismo preside à construção de todo discurso...”.
II. O autor aponta que uma teoria do discurso deve
estudar discursivamente o problema da argumentação.
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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RASCUNHO
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