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Avaliação produtiva III 2ª SÉRIE – Interpretação de Texto - LENE  

 
Lista 04 

 
Um conceito cada vez mais valorizado no ambiente profissional é o trabalho em equipe. Ter agilidade 

para desenvolver trabalhos em conjunto tem sido uma das qualidades mais exigidas nos processos de 
contratação. Trabalhar em equipe significa criar um esforço coletivo para resolver um problema, são 
pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa visando concluir determinado trabalho, cada um 
desempenhando uma função específica, entretanto todos devem estar unidos por um só objetivo, alcançar 
o tão almejado sucesso. A atividade em equipe deve ser entendida como resultado de um esforço conjunto 
e, portanto, as vitórias e fracassos são responsabilidades de todos os membros envolvidos. Muitas pessoas 
que atuam em diversas organizações estão trabalhando em grupo e não em equipe, como se estivessem 
em uma linha de produção, onde o trabalho é individual e cada um se preocupa em realizar apenas sua 
tarefa e pronto. No trabalho em equipe, cada membro sabe o que os outros estão fazendo e reconhece 
sua importância para o sucesso da tarefa. Os objetivos são comuns e as metas coletivas são desenvolvidas 
para ir além daquilo que foi predeterminado. O trabalho em equipe possibilita troca de conhecimentos e 
agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados. Pense em uma vela acesa, ela é bonita, 
envolvente, ilumina tudo ao seu redor. Uma vela acesa simboliza esperança, harmonia, fé. Por si só é 
bonita, porque ela mesma tem a sua luz. Mas a vela, por outro lado, é muito frágil, e qualquer vento ou 
sopro pode apagá-la. Transferindo isso para o trabalho em equipe, podemos concluir que, por mais que 
tenhamos luz própria, que brilhemos e tenhamos talento, é preciso lembrar que sozinhos nós somos muito 
frágeis, e é exatamente por isso que qualquer problema do dia a dia pode ofuscar o nosso brilho. Daí a 
importância de entendermos o poder da ajuda mútua, sempre lembrando que líderes e equipes superam 
crises quando se unem. 

 

Adaptado de: ROMUALDO, J. S. Trabalho em equipe: juntos somos muito melhores do que sozinhos! Disponível em: 
<https://www.portaleducacao.com.br/. 

 
01. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 

I. A metáfora da vela acesa, exposta entre as linhas 12 e 14 do texto, serve de argumento para a 
conclusão formulada entre as linhas 14 e 17.  

II. O conjunto do texto apresenta argumentos contra e argumentos a favor do trabalho em equipe. 
III. O trabalho em equipe é importante para a superação de crises. 
 

Quais estão corretas? 
a) Apenas I.     b) Apenas II.     c) Apenas III.  
d) Apenas I e III.    e) I, II e III. 

 
Os bons resultados que estão sendo obtidos por programa de parceria entre hospitais privados de 

ponta e hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) para reduzir a infecção hospitalar nestes últimos, 
como mostra reportagem do Estado, são um exemplo de que é possível melhorar o atendimento na rede 
pública com medidas simples e de custo relativamente baixo. Embora não sejam uma panaceia, medidas 
como essa, destinadas a tirar o máximo proveito de recursos escassos, são um dos caminhos a seguir 
para recuperar a saúde pública, especialmente neste momento _____¹ o País enfrenta grave crise 
econômica. 

Em um ano, o treinamento que profissionais de 119 unidades da rede pública de 25 Estados recebem 
em cinco hospitais privados de ponta – Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, 
de São Paulo, e Moinhos de Vento, de Porto Alegre – já levou a uma redução de 23% das ocorrências de 
infecção hospitalar em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de três tipos principais: na corrente 
sanguínea, no trato urinário e pneumonia associada à ventilação mecânica. Participam do treinamento não 
apenas médicos e enfermeiros, mas também – e este é um ponto importante – integrantes das diretorias 
dos hospitais para facilitar a adoção dos procedimentos como rotina. 

Depoimentos de participantes do programa, financiado por recursos de isenção fiscal – neste caso, 
bem empregados –, mostram como tem sido possível avançar na melhoria do serviço prestado pela rede 
pública de maneira simples e objetiva. “Com pequenas coisas que nos ensinaram, a gente tem conseguido 
reduzir (casos de infecção) mesmo com todas as dificuldades”, afirma Sandra Santos da Luz, coordenadora 
de enfermagem da UTI do Hospital Municipal Santa Isabel, de João Pessoa. Pequenas coisas incluem a 
maneira correta de lavar as mãos e o treinamento para colocar sondas. 
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Uma das UTIs do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, não registra nenhum daqueles três 
tipos de infecção há cinco meses. Os bons resultados do programa, observados em todas as regiões, levou 
o Ministério da Saúde a fixar a meta _____² de redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS 
até 2020. Isso significará salvar 8.500 vidas de pacientes de UTI. O programa também permitirá, segundo 
estimativa do Ministério, reduzir R$ 1,2 bilhão nos gastos com internação. 

Tudo isso sem fazer reformas e obras na rede pública, apenas redesenhando “o processo assistencial 
com os recursos disponíveis”, como diz a coordenadora-geral da iniciativa, Cláudia Garcia, do Hospital 
Albert Einstein. Além de fazer muito com poucos recursos, o alvo do programa foi bem escolhido, porque 
as infecções hospitalares estão entre as principais causas de mortes em serviços de saúde do mundo 
inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde. 

É preciso ter em mente, porém, que não se pode esperar demais de iniciativas desse tipo. Elas são 
importantes em qualquer circunstância – porque o bom emprego do dinheiro público, para dele sempre 
tirar o máximo, deve ser uma regra –, mas têm alcance limitado. Constituem um avanço, não mais do 
que isso. 

A recuperação da rede pública de saúde exige providências mais ambiciosas. 
 

Disponível em: https://opiniao.estadao.com.br/noticias. 
 
02. A partir de suas características, podemos identificar o TEXTO acima como exemplar do gênero textual: 

a) artigo de opinião. 
b) carta do leitor. 
c) editorial. 
d) notícia. 

 
03. A partir do contexto apresentado pelo TEXTO acima, podemos inferir que a palavra “panaceia” (l.4) 

significa: 
a) algo que possa remediar vários ou todos os males. 
b) confisco de bens privados essenciais para a promoção do bem comum. 
c) parceria público-privada. 
d) aumento da carga tributária. 

 
04. A partir da leitura do TEXTO acima, podemos afirmar que seu autor: 

a) Considera que a solução para o problema da saúde pública no Brasil é a ampliação das parcerias 
entre hospitais públicos e privados. 

b) Acredita que parcerias entre hospitais públicos e privados podem promover a melhoria dos 
hospitais públicos com baixo custo. 

c) Chama a atenção para os benefícios que os hospitais privados obtêm com as parcerias com o setor 
público. 

d) Defende que pacientes do SUS possam ser atendidos em hospitais particulares de ponta. 
 
05. O texto utiliza-se da sequência argumentativa em sua construção, por isso, seus parágrafos são 

construídos apresentando argumentos para convencer o leitor da tese que o autor apresenta. Estes 
argumentos podem ser de diversos tipos. No caso do segundo parágrafo do texto, predomina uma 
argumentação: 
a) por raciocínio lógico. 
b) por citação. 
c) por comprovação. 
d) por contraposição. 

 
06. Assinale abaixo a única opção que preenche, de modo coeso e coerente, o espaço vazio 01 (l.5), no 

texto: 
a) quando 
b) em que 
c) onde 
d) que 

 


