
 

 

QUESTÕES TERCEIRO ANO 
 
01. IFAL 

“[...] por ser tão importante, [a cultura] deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros.” (linhas 
59-60) Entre as orações do período acima, dá-se uma relação semântica que só não poderia ser expressa 
da mesma maneira na alternativa: 
a)  Uma vez que é tão importante, a cultura deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros.  
b)  Ainda que seja tão importante, a cultura deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros. 
c)  Já que ela é tão importante, a cultura deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros.  
d)  Sendo tão importante, a cultura deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros.  
e)  Porque é tão importante, a cultura deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros. 

 
02.  UNESP 

“Deliberou deitar-se, embora a noite apenas começasse.” 
Em relação à oração anterior, a oração destacada exprime ideia de 
a)  causa. 
b)  condição. 
c)  concessão. 
d)  consequência. 
e)  conclusão. 

 
03.  (UFPB-2010)  

No fragmento “A vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, sem com isso perder os benefícios 
da longevidade bem-vinda [...]", a oração destacada expressa ideia de: 
a)  Condição 
b)  Consequência 
c)  Concessão 
d)  Comparação 
e)  Causa 

 
04. UNESP 

Para que a julguemos boa, é necessário e suficiente que ela contribua para que a obra lítero-musical de 
que faz parte seja boa. 
No período em destaque, a oração “Para que a julguemos boa indica”, em relação à oração principal, 
a)  comparação. 
b) concessão. 
c)  finalidade. 
d)  tempo. 
e)  proporção. 

 
05. ALBERT EINSTEN 

Violência à saúde 
Mauro Gomes Aranha de Lima - Jornal do Cremesp, agosto de 2016 

     O aumento da violência contra médicos e enfermeiros finalmente passou a ser encarado como questão 
de Estado. Graças às denúncias do Cremesp [Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo] e do 
Coren-SP [Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo], a Secretaria de Segurança Pública de São 
Paulo (SSP-SP) mantém agora um grupo de trabalho que se debruça na busca de soluções para o 
problema. 
    Em recente reunião, o secretário adjunto da SSP-SP, Sérgio Sobrane, comprometeu-se a tomar 
providências. A Secretaria de Saúde (SES-SP) também participou dos debates que culminaram com 
proposta do Cremesp e do Coren de um protocolo para orientar profissionais da Saúde a lidar com 
situações em que o usuário/familiar se mostre agressivo ou ameaçador. 
    Simultaneamente, a SSP-SP preparará um piloto de intervenção baseado em registros de ameaças ou de 
truculência na Capital. Se bem sucedido, será multiplicado ao restante do Estado. 
    São medidas oportunas e as levaremos em frente. Contudo, tal empenho não será o bastante. A 
violência emerge de raízes profundas: governos negligenciam a saúde dos cidadãos, motivo pelo qual a 
rede pública padece de graves problemas no acesso ou continuidade da atenção; hospitais sucateados e 
sob o contingenciamento de leitos e serviços; postos de saúde e Estratégia Saúde da Família com equipes 
incompletas para a efetivação de metas integrativas biopsicossociais. 
    O brasileiro é contribuinte assíduo e pontual, arca com uma das mais altas tributações do mundo, e, em 
demandas por saúde, o que recebe é o caos e a indiferença. 



Português 

 

 
2

    Resignam-se, muitos. Todavia, há os que não suportam a indignidade. Sentem-se humilhados. Reagem, 
exaltam-se. Eis que chegamos ao extremo. Em pesquisa encomendada pelo Cremesp, em 2015, com 
amostra de 617 médicos, 64% tomaram conhecimento ou foram vítimas de violência. Ouvimos também os 
pacientes: 41% dos entrevistados atribuíram a razão das agressões a problemas como demora para serem 
atendidos, estresse, muitos pacientes para poucos médicos, consultas rápidas e superficiais. 
    Ser médico é condição e escolha. Escolhemos a compreensão científica do mecanismo humano, 
revertida em benefício do ser que sofre. Vocação, chamado, desafio, e o apelo da dor em outrem, a nos 
exigirem fôlego, serenidade e dedicação. Estamos todos, médicos e pacientes, em situação. Há que se 
cultivar entre nós uma cultura de paz. E um compromisso mútuo de tarefas mínimas. 
    Aos pacientes, cabe-lhes o cultivo de uma percepção mais refletida de que, em meio à precariedade 
posta por governos cínicos, o Estado não é o médico. Este é apenas o servidor visível, por detrás do qual 
está aquele que se omite. 
    Aos médicos, a compreensão de que os pacientes, além de suas enfermidades, sofrem injustiças e 
agravos sociais. 
    A tolerância não é exatamente um dom, uma graça, ou natural pendor. É esforço deliberado, marco 
estrutural do processo civilizador. 
    Tarefas e esforços compartilhados: a solução da violência está mais dentro do que fora de nós. 
In: Jornal do Cremesp. Órgão Oficial do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. No 339, 
agosto 2016. [Adaptado] 
Ao longo do texto, estão evidenciados elementos de coesão textual. Assinale a alternativa que apresenta a 
relação de sentido por eles estabelecida, de acordo com a ordem em que se apresentam. 
a)  Concessão, condição e contradição. 
b)  Finalidade, oposição e explicação. 
c)  Condição, oposição e explicação. 
d)  Finalidade, condição e oposição. 

 
06. EEAR - Adaptada 

Marque a alternativa incorreta quanto à classificação das conjunções utilizadas.  
a)  Fabiano não só foi o melhor, mas também foi o mais votado. (aditiva)  
b)  Apresente seus argumentos ou ficará sem chance de defesa. (conclusiva)  
c)  Estude muito, pois a prova de conhecimentos específicos estará bem difícil. (explicativa)  
d)  Ela era a mais bem preparada candidata, mas a vaga de emprego foi destinada a sua amiga. 

(adversativa) 
 
07.  FCM-MG 

A relação de ideia está CORRETAMENTE identificada em 
a)  “Molhava pijamas e mais pijamas, de tanto que suava [...]” – CAUSA  
b)  “[...] ele ama mais os remédios que a mim [...]” – CONSEQUÊNCIA  
c)  ''Inocêncio logo passava a cultivar uma úlcera como uma flor.” – CONFORMIDADE 
d) “Sofria de 39 doenças imaginárias, algumas tão raras que desafiavam as maiores autoridades no 

assunto.” – COMPARAÇÃO 
 
08.  UNESC 

Enumere corretamente a coluna das orações coordenadas sindéticas da esquerda de acordo com a 
classificação de cada uma, apresentadas na coluna da direita: 
1.  Queria ler, mas tenho dores de cabeça. 
2.  Não trouxe o documento, logo não pode abrir a conta. 
3.  Não se atrase, porque temos muito o que fazer. 
4.  “Serve para isso, bem como para isso e isso”, disse apontando para o manual. 
5.  Entre na fila ou perderá a sua vez. 
 
( )  explicativa 
( )  aditiva 
( )  adversativa 
( )  alternativa 
( )  conclusiva 
 
A ordem correta, é: 
a)  4, 3, 2, 1, 5.  
b)  4, 5, 3, 1, 2. 
c)  5, 1, 2, 3, 4.  
d)  3, 4, 1, 5, 2. 
e)  3, 2, 5, 4, 1. 

 
 
 
 



Exercícios Complementares 
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GABARITO: 
 
01.  b 
02.  c 
03.  c 
04.  c 
05. d 
06.  b 
07.  a 
08.  d 
 
 


