
CONCURSO PÚBLICO

CUPIRA (PE) - NÍVEL MÉDIO (TARDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

TÉCNICO(A) DE RX

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.  Após receber a requisição do exame,  o técnico em
radiologia deverá organizar a sala e todos os objetos que
serão utilizados na sua execução.

II.  Para  um  correto  posicionamento,  o  profissional
técnico em radiologia deve centralizar e alinhar o usuário
conforme a recomendação fornecida em cada uma das
incidências e posicionar o centro geométrico do feixe
colimado (ou ponto central) coincidindo com o centro do
receptor de imagens (RI).

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 2.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  É reciclável todo o resíduo descartado que constitui
interesse de transformação de partes ou o seu todo.

II. São exemplos de risco ergonômico: levantamento de
peso,  ritmo  de  trabalho  excessivo,  monotonia,
repetitividade,  postura  inadequada  etc.

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. O meio menos efetivo de prevenção ao HIV é o uso de
preservativos  masculino  ou  feminino  em  todas  as
relações sexuais.

II.  As  neoplasias  malignas  ou  tumores  malignos
manifestam um maior grau de autonomia e são capazes
de  invadir  tecidos  vizinhos  e  provocar  metástases,
podendo ser resistentes ao tratamento e causar a morte
do hospedeiro.

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. São componentes da vigilância em saúde as ações de
vigilância, desconstrução, desorganização e descontrole
de doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em
espaço de desarticulação de conhecimentos e técnicas.

II. O conceito de vigilância em saúde inclui, entre outros
aspectos,  a  vigilância  e  o  controle  das  doenças
transmissíveis  e  também  a  vigilância  das  doenças  e
agravos não transmissíveis.

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. Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da Aids,
o  sistema  imunológico  começa  a  ser  atacado.  É  na
primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a
incubação do HIV,  ou seja,  o tempo da exposição ao
vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença.

II.  A  vigilância  em  saúde  não  tem  por  objetivo  a
observação  e  análise  da  situação  de  saúde  da
população.

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. O NASF é uma equipe composta por profissionais de
diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de
maneira  integrada  e  apoiando  os  profissionais  das
Equipes de Saúde da Família, das Equipes de Atenção
Básica para populações específicas, compartilhando as
práticas  e  saberes  em  saúde  nos  territórios  sob
responsabilidade destas equipes.

II.  A  Vigilância  em Saúde,  visando à  integralidade  do
cuidado,  deve  inserir-se  na  construção  das  redes  de
atenção à saúde, coordenadas pela Atenção Primária à
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.
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QUESTÃO 7.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  vigilância  em  saúde  deve  estar  cotidianamente
inserida em todos os níveis de atenção da saúde. A partir
de suas específicas ferramentas, as equipes de saúde da
atenção  primária  podem  desenvolver  habilidades  de
programação e planejamento, de maneira a organizar os
serviços com ações programadas de atenção à saúde
das pessoas, aumentando-se o acesso da população a
diferentes atividades e ações de saúde.

II. Um tumor maligno costuma apresentar massa pouco
delimitada e ser localmente invasivo. Ele se infiltra em
tecidos adjacentes.

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. O crescimento das células cancerosas é diferente do
crescimento das células normais. As células cancerosas,
em  vez  de  morrerem,  cont inuam  crescendo
incontrolavelmente,  formando  outras  novas  células
anormais.

II.  A Aids é a Síndrome da Imunodeficiência Humana,
transmitida  pelo  vírus  HIV,  caracterizada  pelo
enfraquecimento do sistema de defesa do corpo e pelo
aparecimento de doenças oportunistas.

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. As neoplasias benignas ou tumores benignos têm seu
crescimento  de  forma  organizada,  geralmente  lento,
expansivo e apresentam limites bem nítidos.

II. HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência
humana.  Causador  da  Aids,  ele  ataca  o  sistema
imunológico, responsável por defender o organismo de
doenças.

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. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) fazem
parte da atenção básica e se constituem como serviços
com unidades físicas independentes e especiais.  Para
exercer suas atividades, as equipes NASF devem ocupar
o espaço físico de unidades independentes e próprias.

II. O câncer se caracteriza pelo aumento do controle da
divisão celular e pela incapacidade dessas células em
invadir outras estruturas orgânicas.

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 11.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A incidência lateral de cotovelo não demonstra a parte
distal de úmero, apenas a articulação do cotovelo e a
região proximal de radio, mas não da ulna.

II. Para formar imagens de qualidade, é fundamental que
o técnico em radiologia instrua corretamente o usuário
sobre a respiração durante a exposição aos Raios X.

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 12.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os exames radiográficos de mão não são indicados
para fraturas, luxações ou artrose dessa região.

II.  A imagem radiográfica da incidência ínfero superior
tangencial do carpo ou “túnel carpo” permite visualizar o
hâmulo  do  hamato,  do  pisiforme,  do  escafoide,  do
trapezio e do polegar.

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 13.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  A radiografia,  usando a incidência lateral  de punho,
permite  visualizar  em  PA  do  hâmulo  do  hamato,  do
hamato,  do  pisiforme,  do  piramidal,  do  semilunar,  do
quinto metacarpo e da parte distal de rádio e ulna.

II.  As radiografias apresentam informações de objetos
tridimensionais em um plano bidimensional, portanto, é
comum utilizar no mínimo duas incidências diferentes
para o estudo adequado da estrutura.

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 14.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  radiografias  de  membros  superiores  e  cintura
escapular não são úteis para o diagnóstico de fraturas e
luxações nessa região.

II. Quando ocorrer do cotovelo a ser radiografado estar
com  traumatismo  e  o  usuário  não  puder  estender  o
braço  é  feito  um  AP  da  parte  distal  do  cotovelo.  A
radiografia  em  flexão  aguda  do  cotovelo  mostra  a
articulação  do  olecrano  e  da  tróclea,  os  epicôndilos
lateral e medial, a parte distal do úmero superposta ao
rádio.

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 15.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público, durante o atendimento ao usuário
dos serviços, deve evitar cuidar da comunicação (verbal
e  escrita),  além  de  preferir  utilizar  informações
conflitantes.

II. Os papéis de todos os tipos são recicláveis, exceto as
caixas do tipo longa-vida e as de papelão.

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. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da instituição,  ou pelo exercício do
trabalho  do  segurado  especial,  provocando  lesão
corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário
ou permanente.

II. O acidente ocorrido no trajeto entre a residência e o
local  de trabalho do segurado também é considerada
como acidente do 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 17.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  É  vedado  à  Comissão  Interna  de  Prevenção  de
Acidentes  (CIPA)  realizar  esforços  em  favor  da
prevenção  de  acidentes  ou  doenças  decorrentes  do
trabalho na instituição.

II. Identificar as necessidades dos usuários dos serviços
é  uma  atitude  prejudicial  ao  bom  atendimento  na
instituição pública.

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. A separação e a reciclagem do lixo doméstico permite
aliviar os lixões e aterros sanitários, chegando até eles
apenas os rejeitos (restos de resíduos que não podem
ser reaproveitáveis).

II. A doença do trabalho, adquirida ou desencadeada em
função  de  condições  especiais  em  que  o  trabalho  é
realizado  e  com  ele  se  relacione  diretamente,  é
considerada como acidente do 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.
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QUESTÃO 19.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao fazer uso da empatia, analisar as reclamações dos
usuários e acatar as boas sugestões, o servidor público
está agindo em desfavor da qualidade no atendimento
ao público.

II.  São exemplos de risco de acidente: as máquinas e
equipamentos  sem  proteção  e  a  probabilidade  de
incêndio ou explosão.

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.  É  dever  fundamental  do  servidor  público  deixar  de
utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance
ou  do  seu  conhecimento  para  atendimento  do  seu
mister.

II.  O serviço prestado por uma instituição pública não
deve atender a uma real necessidade do cidadão, sendo
necessário apenas cumprir as determinações legais.

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.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Se Gilson recebeu um aumento salarial de 1% e seu
salário passou a ser R$ 101, então o valor anterior da
sua remuneração era de R$ 98.

II. Se Raí comprou 17 calças a um preço unitário de R$
347, então ele gastou R$ 5.612 com suas compras.

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 22.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Um imóvel possuía área total de 120m² e foi dividido
em 10 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após
a divisão, cada parte possui 16m².

II. Elly realizou uma aplicação financeira no valor de R$
626.000 em uma corretora  de  investimentos.  Após 6
meses, Elly observou que o seu investimento apresentou
rendimentos da ordem de 8%. Diante disso,  é correto
afirmar que Elly acumulou um montante de R$ 676.080.

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. Se Andressa nasceu em 1989, então ela completará 79
anos em 2068.

II. Se Diego comprou 9 pacotes de biscoito a um preço
unitário de R$ 13, então ele gastou R$ 121 com suas
compras.

III. Se George recebeu um aumento salarial de 2,5% e seu
salário passou a ser R$ 287, então o valor anterior da
sua remuneração era de R$ 280.

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 24.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Se Diana recebeu um bônus salarial  de 1,5% e seu
salário passou a ser R$ 162,4, então o valor anterior da
sua remuneração, sem o bônus, era de R$ 142.

II. Ingrid realizou uma aplicação financeira no valor de R$
525.000 em uma corretora  de  investimentos.  Após 6
meses,  Ingrid  observou  que  o  seu  investimento
apresentou rendimentos da ordem de 6%. Diante disso, é
correto afirmar que ela acumulou um montante de R$
556.500.

III. Um galpão possuía área total de 2072m² e foi dividido
em 28 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após
a divisão, cada parte possui 74m².

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 25.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O saguão de um hotel possuía área total de 1768m² e
foi  dividido  em  26  partes  iguais.  Assim,  é  possível
afirmar que, após a divisão, cada parte possui 68m².

II. Há 2 meses, o peso de Isabel era de 108 kg. Há 1 mês,
seu peso era de 112 kg. Atualmente, seu peso é 116 kg.
Assim, é correto afirmar que seu peso médio, no período
considerado, é superior a 114 kg.

III. Se um triângulo possui base igual a 30 cm e altura
igual a 39 cm, então sua área será igual a 630 cm².

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.

Você sabe o que são Fontes Históricas?

Para saber  o que são fontes históricas,  precisamos
primeiramente  entender  que,  ao  desempenhar  seu
trabalho, o historiador faz um trabalho minucioso de
pesquisa,  esperando encontrar vestígios do passado
que possam ajudá-lo a decifrar e entender a história.
Esses  vestígios  são  o  que  chamamos  de  fontes
históricas. Em outras palavras, as fontes históricas são
documentos  que ,  at ravés  de  seus  s ina is  e
interpretação,  permitem  que  o  historiador  possa
reconstruir e recontar a história.

Fontes  como  mapas,  pergaminhos,  jornais,  cartas,
diários,  objetos,  pinturas,  utensílios,  ferramentas,
armas,  esculturas,  ossos  humanos  e  de  animais,  e
ainda  fontes  advindas  de  lendas  e  contos  antigos
trazidos pela tradição oral foram deixadas pelo mundo
todo  e  encontrá-las  faz  parte  de  um  processo
grandioso, no qual outras áreas acabam envolvidas –

como  as  da  Antropologia,  Paleontologia,  Psicologia,
Arqueologia,  Paleografia,  Heráldica,  Numismática  e
outras  tantas  ciências  capazes  de  auxiliar  nesses
estudos. É válido ressaltar, portanto, que as relações
entre diversas fontes falam muito mais que uma fonte
histórica isolada e que elas podem ter mais de uma
interpretação.

( D i s p o n í v e l  e m :  E d i t o r a  C o n t e x t o  -
https://goo.gl/Mkgs2a,  com  adaptações)

QUESTÃO 26.

Com  base  no  texto  'Você  sabe  o  que  são  Fontes
Históricas?', leia as afirmativas a seguir:
I.  No  excerto  “É  válido  ressaltar,  portanto,  que  as
relações entre diversas...”, a palavra “que” é um pronome
interrogativo.

II .  O  vocábulo  “permitem”  é  uma  forma  verbal
arrizotônica.

III. A forma verbal “é”, no trecho “É válido ressaltar...”, tem
como sujeito o vocábulo “portanto”.

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  'Você  sabe  o  que  são  Fontes
Históricas?', leia as afirmativas a seguir:
I. O vocábulo “permitem” é uma forma verbal rizotônica.

II. Mapas, pergaminhos, jornais, cartas, diários, objetos,
pinturas,  utensílios,  ferramentas,  armas,  esculturas,
ossos  humanos  e  de  animais,  e  fontes  advindas  de
lendas e contos antigos trazidos pela tradição oral são
vocábulos e sintagmas incluídos no grupo semântico da
expressão  “fontes  históricas”,  no  contexto.  Enquanto
esta  é  mais  geral,  aqueles  apresentam  sentido  mais
específico.

III. No texto, o autor utiliza diversas figuras de linguagem
para  apresentar  os  riscos  ambientais  do  descarte  de
embalagens plásticas na natureza.

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 28.

Com  base  no  texto  'Você  sabe  o  que  são  Fontes
Históricas?', leia as afirmativas a seguir:
I.  Mapas, pergaminhos, jornais, cartas, diários, objetos,
pinturas,  utensílios,  ferramentas,  armas,  esculturas,
ossos  humanos  e  de  animais,  e  fontes  advindas  de
lendas e contos antigos trazidos pela tradição oral são
vocábulos e sintagmas incluídos no grupo semântico da
expressão  “fontes  históricas”,  no  contexto.  Enquanto
esta é mais específica, aqueles apresentam sentido mais
geral.

II.  No fragmento “ao desempenhar seu trabalho...”,  há
uma oração reduzida de infinitivo.

III.  No fragmento  “ao  desempenhar  seu trabalho...”,  a
oração reduzida de gerúndio tem valor temporal.

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 29.

Com  base  no  texto  'Você  sabe  o  que  são  Fontes
Históricas?', leia as afirmativas a seguir:
I. A oração iniciada pela conjunção “que” em “... que, ao
desempenhar seu trabalho, o historiador faz um trabalho
minucioso  de  pesquisa...”  possui  uma  dependência
sintática em relação à principal.

II.  No  excerto  “É  válido  ressaltar,  portanto,  que  as
relações entre diversas...”, a palavra “que” é um pronome
relativo.

III. Trata-se de um texto que tende a ser informativo e,
portanto,  exime-se  de  qualquer  referência  ao
interlocutor.  Um  exemplo  disso  está  no  título.

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  'Você  sabe  o  que  são  Fontes
Históricas?', leia as afirmativas a seguir:
I. A expressão “Em outras palavras” ratifica o que foi dito
anteriormente.  Por  isso,  poderia  ser  substituída,  sem
prejuízos para o sentido do texto, por “ou seja”, “isto é”,
entre outras, de mesmo valor semântico.

II.  No trecho “...  que,  ao desempenhar seu trabalho,  o
historiador faz um trabalho minucioso de pesquisa...”, a
palavra “que” é uma conjunção integrante.

III.  No fragmento “como as da Antropologia”,  houve a
supressão  do  vocábulo  “históricas”,  que  o  leitor
consegue  recuperar  pelo  contexto.

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


