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CONCURSO PÚBLICO

PEDRA (PE) | NÍVEL SUPERIOR TARDE
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

FISIOTERAPEUTA (NASF)

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 na prova.b.

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 ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

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 as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

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 conter nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A força produzida pela contração do músculo esquelético, ao ser
desenvolvida  no  sentido  do  encurtamento  do  músculo,  tende
sempre a aproximar as suas inserções. Geralmente, esta força é
contrariada por outras forças, como a força da gravidade e outras
forças externas, sendo que a relação entre a grandeza da força
muscular  e das forças externas permite distinguir  três tipos de
ação  muscular:  ação  muscular  polivalente;  ação  muscular
progressiva contínua; e ação muscular aguda crônica.
II. A força de contração do músculo braquial anterior equilibra a
resistência. O músculo não sofre alterações significativas do seu
comprimento e a articulação mantém a sua posição; trata-se de
uma ação muscular dinâmica e de ampla movimentação. Este tipo
de ação é utilizado para manter posições e fixar segmentos ósseos
contra forças externas.
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.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O número de fibras de uma unidade motora designa-se por taxa
de inervação e pode variar entre menos de uma dezena e alguns
milhares,  dependendo  do  músculo  em  causa.  Músculos
relacionados  com  ações  muito  precisas,  como  os  músculos
oculomotores,  responsáveis  pelo  movimento  dos  olhos,
apresentam cerca de dez fibras por unidade motora. Os músculos
que atuam nos dedos da mão,  também sujeitos a um controle
preciso,  podem  apresentar  unidades  motoras  com  cem  ou
algumas  centenas  de  fibras  musculares.  Já  os  músculos
relacionados  com  atividade  grosseira,  como  os  músculos  dos
braços,  das  coxas  e  das  pernas,  podem  apresentar  unidades
motoras com mais de mil fibras.
II. Os procedimentos da Fisioterapia contribuem para a prevenção,
cura e recuperação da saúde. Essa área do conhecimento humano
atua em diversas áreas, como a cinesioterapia, a hidroterapia e a
mecanoterapia,  as quais permitem ao indivíduo recuperar-se de
lesões e agravos à sua saúde. Ou seja, a fisioterapia busca reduzir
ou eliminar a limitação funcional e a incapacidade, e impedir que os
indivíduos alcancem a melhor qualidade de vida possível.
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.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os impulsos das fibras cortico-espinais modulam os níveis de
recrutamento e frequência de descarga das unidades motoras e
determinam o  início  e  fim dos  movimentos,  bem como a  sua
velocidade e a força empregada. A força independe do número de
células  cortico-espinais  estimuladas  ou  da  sua  frequência  de
descarga, embora a duração da contração seja determinada pela
duração da atividade dessas células.
II. A (s) ação (ões) anatômica (s) de um músculo corresponde (m)
ao (s)  movimento (s)  articular  (es)  que a sua ação concêntrica
produz  quando  o  corpo  se  encontra  em  posição  descritiva
anatômica  e  sem  considerar  o  efeito  da  ação  da  força  da
gravidade. O conhecimento das ações anatômicas dos diferentes
grupos musculares permite uma base de trabalho para a análise
cinesiológica  e  para  o  domínio  das  técnicas  elementares  de
solicitação de um determinado músculo.
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.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os serviços de fisioterapia podem se preocupar com indivíduos
sem  comprometimentos  de  saúde  que  desejem  melhorar  o
desempenho físico geral ou aumentar o risco de lesão ou doença.
II. As contrações dos músculos estriados das paredes dos vasos
sanguíneos regulam a intensidade do fluxo, mantendo a taxa de
hipoglicemia granular nos músculos.
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.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  cinesioterapia  pode  ser  recomendada  para  indivíduos  que
sofreram lesões no sistema músculo-esquelético.
II. Fibromialgia, osteoartrite e dor lombar são alguns males para os
quais existe tratamento em acupuntura.
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.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  É  vedado  ao  servidor  público  prejudicar  deliberadamente  a
reputação de outros servidores da instituição.
II.  A  Educação  Permanente  em  Saúde  propõe  estratégias  que
possibilitam a construção coletiva 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.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  Educação Permanente em Saúde parte  do pressuposto da
aprendizagem significativa e problematizadora.
II. As técnicas de anatomia palpatória devem ser as mesmas para
qualquer região do corpo, sem diferenciação.
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.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  Os  músculos  não  estão  relacionados  à  produção  dos
movimentos globais do corpo, como andar e correr.
II. A coluna vertebral situa-se na parede dorsal do tronco, sendo
fundamental para a movimentação do corpo.
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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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  acupuntura  consiste  na  estimulação  de  pontos  cutâneos
específicos através de raios de luz.
II. A direção municipal do SUS deve participar do planejamento da
rede regionalizada e hierarquizada do SUS.
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.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  exercícios  terapêuticos  podem  incluir  o  alongamento
muscular e as técnicas de amplitude de movimento.
II. A informação sobre nascidos vivos contribui para a construção
de indicadores demográficos e de 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.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As vértebras cervicais diferenciam-se das demais vértebras por
possuírem um forame no processo transverso.
II. Um programa de fisioterapia desportiva pode incluir exercícios
de melhorias no condicionamento físico.
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.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A fisioterapia inclui,  entre outras atividades, a de participar de
pareceres,  educação  e  pesquisa  relacionados  à  saúde  e  ao
movimento animal ou vegetal.
II.  Permitir  o  deslocamento  do  corpo,  com  a  participação  dos
sistemas muscular e nervoso, não é uma das funções do sistema
esquelético.
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.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O sistema locomotor é responsável pelos inúmeros movimentos
realizados pelo indivíduo.
II. A articulação coxo-femoral é uma articulação triaxial que confere
à  coxa  capacidade  para  realizar  movimentos  nos  três  planos
anatômicos,  permitindo  os  movimentos  de  extensão,  flexão,
adução, abdução, rotação interna e rotação externa.
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.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  cinesioterapia  permite  buscar  aspectos  específicos  como
controle neuromuscular e controle postural.
II. Ao observar a coluna vertebral de lado, é possível perceber que
ela é perfeitamente reta, sem qualquer curvatura.
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.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A cinesioterapia pode ser aplicada em indivíduos com limitações
funcionais previamente diagnosticadas.
II. A acupuntura dissipou-se como procedimento para o tratamento
da sensação de dor no pós-operatório e para as disfunções do
sistema nervoso.
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.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os músculos relacionados com atividade grosseira,  como os
músculos  dos  braços,  das  coxas  e  das  pernas,  apresentam
unidades motoras com menos de cem fibras.
II.  Na  perspectiva  da  cinesioterapia,  o  exercício  terapêutico  é
fundamental  para  melhorar  a  função  do  paciente  e  ampliar
diversas formas de incapacidades e limitações funcionais.
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.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Além da sustentação do corpo,  os ossos também produzem
células do sangue e servem como reserva de cálcio.
II. A rotação do tronco é feita pelos músculos da perna e por outros
músculos inferiores rasos.
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.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As técnicas de anatomia palpatória não possuem diferenciação
em função da região do corpo.
II. A Estratégia Saúde da Família busca reduzir a resolutividade e
impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades.
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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19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Proteger os órgãos vitais, como pulmões, coração e órgãos do
sistema  nervoso  central,  não  é  uma  das  funções  do  sistema
esquelético.
II.  Alongamentos  e  reeducação  da  postura  são  alguns  dos
exercícios terapêuticos aplicados na cinesioterapia.
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.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  fisioterapia  é  uma  ciência  da  saúde  aplicada  ao  estudo,
diagnóstico,  prevenção  e  tratamento  de  disfunções  cinéticas
funcionais de órgãos e sistemas no corpo humano. Essa ciência
exige a compreensão das diversas características dos sistemas
muscular  e  esquelético,  pois  a  realização de movimentos mais
simples requer a ação de apenas um músculo individualmente, o
qual  desempenha um papel  bem definido no leque de funções
complementares necessárias. Assim, a ação do fisioterapeuta deve
basear-se em conhecimentos científicos e sistêmicos, não apenas
teóricos.
II. A cinesiologia tem como enfoque a análise dos movimentos do
corpo humano sob o ponto de vista físico.
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
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza pagou R$ 13.600,00 por uma pilha de pallet. Alguns meses
depois, devido a dificuldades financeiras, vendeu o lote de pallet
por R$ 10.200,00. Com isso, podemos afirmar que ela teve uma
perda de 25% sobre o valor da compra.
II. A raiz quadrada de 961 corresponde a 36.
III.  Luíza precisa ler  um livro de 1.012 páginas.  Se ela  leu 644
páginas nos 7 primeiros dias, precisará de pelo menos mais 4 dias,
mantendo a velocidade anterior, para concluir a leitura de todo o
livro.
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.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza comprou uma sandália por R$ 38,00. Ela se enganou e deu
ao vendedor uma nota de R$ 20,00 e outra de R$ 5,00. O vendedor
distraído deu o troco como se Luíza lhe tivesse dado duas notas de
R$ 20,00. Com isso, podemos afirmar que o prejuízo do vendedor
foi inferior a R$ 4,00.
II. Considere 3 cubos. O cubo 1 possui aresta de 23cm. O cubo 2
possui aresta de 34cm. O cubo 3 possui aresta de 45cm. Se todos
os cubos possuem 50% do seu volume preenchido com água, é
correto afirmar que a quantidade de água somada dos 3 cubos
será inferior a 70 mil centímetros cúbicos de água.
III. Um reservatório em formato de cubo com aresta de 2,5m foi
reformado e teve seu volume aumentado em 12%. Assim, é correto
afirmar  que  o  referido  reservatório  passou  a  ter  um  volume
superior a 17m³.
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.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza acaba de comprar um imóvel no valor de R$ 189.400,00.
Após  pagar  3/5  desse  valor  à  vista,  ela  optou  por  parcelar  o
restante  em  12  parcelas  iguais  e  sem  juros.  Assim,  é  correto
afirmar que o valor de cada parcela a ser paga por Luíza deverá ter
um valor inferior a R$ 6.512,40 e superior a 6.489,20.
II. Em um caminhão há 850 quilos de alimentos. Desse total, 1/7 do
peso corresponde a arroz e 2/7 do peso correspondem a feijão. O
restante do peso corresponde a trigo. Assim, é correto afirmar que
nesse caminhão há mais de 491 quilos de trigo.
III.  Luíza realizou um investimento no valor de R$ 3.700 em um
banco.  Após  1  ano,  ela  observou  que  o  seu  investimento
apresentou rendimentos da ordem de 3%, acumulando, assim, um
montante de R$ 3.811.
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.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em uma fábrica, sabe-se que o custo do xarope Y representa 2/5
do custo do refrigerante X. Se o custo do xarope Y for aumentado
em  1/4,  e  os  demais  custos  de  fabricação  do  refrigerante  X
permanecerem constantes, então o custo total do refrigerante X
terá um acréscimo de 16,5%.
II. Luíza comprou uma mochila nova e obteve um desconto de 40%
sobre  o  preço inicial  do item.  Sabendo que o  valor  original  do
produto era de R$ 190, é possível afirmar que Luíza deverá pagar
menos de R$ 120 pelo item.
III.  Um terreno em formato de quadrado com todas as arestas
medindo 17,5m tem 45% da sua área ocupada por  um jardim.
Diante dos dados apresentados, é correto afirmar que o referido
jardim possui área superior a 130m².
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.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Um  capital  aplicado  durante  7  meses,  a  uma  taxa  de  juros
compostos de 1% ao mês,  renderá  juros superiores  a  9,6% no
período.
II.  Luíza possui uma dívida de R$ 1.300 que está atrasada há 1
mês. Se no momento em que ela decidiu quitar a dúvida foram
cobrados juros de 0,91%, então é correto afirmar que Luíza pagou
mais de R$ 1.380 para quitar a dívida.
III. Um capital de R$ 1.000, aplicado por 1 mês a uma taxa de 1,50%
ao mês, renderá R$ 15 de juros e acumulará um montante de R$
1.015 no período.
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.

LÉXICO E LEXICALIZAÇÃO

O Léxico  é  entendido  como o  conjunto  de  palavras  de  uma
língua,  dispostas  em  categorias  tais  como  o  Substantivo,  o
Pronome, o Verbo, o Adjetivo, o Advérbio, o Artigo, a Conjunção e
a Preposição, numa língua como o Português Brasileiro.

Cada  item  pertencente  a  essas  categorias  representa  a
lexicalização de um conjunto de traços. Isso torna sem sentido
assumir  que um Substantivo gera um Advérbio,  um Advérbio
gera  uma  Preposição  e  assim  em  diante,  como  se  assume
comumente nos estudos sobre a gramaticalização.
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Durante a aquisição do Léxico, nós provavelmente adquirimos
primeiro as categorias e subcategorias cognitivas, tanto quanto a
habilidade de combiná-las em diferentes padrões, reunidas nas
palavras por convenções sociais. A Lexicalização é o processo
de criação das palavras, por meio da etimologia (lexicalização
ocorrida  na  língua-fonte),  neologia  (lexicalização  ocorrida  na
língua-alvo),  derivação  (lexicalização  ocorrida  no  interior  da
língua alvo, por meio do desdobramento de itens previamente
existentes),  ou  por  meio  de  empréstimo lexical  (lexicalização
ocorrida por contacto linguístico).

Em suma,  Lexicalização e Léxico devem ser  entendidos num
continuum,  que  vai  da  cognição  pré-verbal  para  a  expressão
verbal,  da  língua-enérgeia  para  a  língua-érgon,  interpretando
dessa  maneira  os  conceitos  formulados  por  Wilhelm  von
Humboldt.

(CASTILHO,  A.  T.  Entrevista.  Adaptado.  Trecho  extraído  de:
http://bit.ly/303TUme)

26  •  Com  base  no  texto  'LÉXICO  E  LEXICALIZAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  As  categorias  de  uma  língua  como  o  português  brasileiro,
conforme pontua o autor, definem como o léxico será organizado
pelos falantes.
II.  Como  sugere  o  texto,  os  estudos  sobre  a  gramaticalização
levam  em  conta  um  conjunto  de  traços,  principalmente  a
etimologia, para definir a mudança de categoria gramatical.
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.

27  •  Com  base  no  texto  'LÉXICO  E  LEXICALIZAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O autor elabora uma exegese de base linguística que explicita a
concepção do que é o Léxico e seu processo de aquisição, assim
como a Lexicalização (processo de criação das palavras).
II.  Assim  como  sugere  o  autor,  a  forma  estrutural  da  palavra
(prefixação e sufixação) se comporta a partir da capacidade que
tem a pessoa humana de, por meio das convenções sociais, alterar
o Léxico.
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.

28  •  Com  base  no  texto  'LÉXICO  E  LEXICALIZAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Por  meio  das  convenções  sociais,  é  possível  desenvolver  a
habilidade  de  combinar  os  diferentes  padrões  cognitivos  que
definem a aquisição do léxico de uma língua.
II. Pode-se inferir que o léxico de uma língua é constituído, do ponto
vista  da  organização  gramatical,  por  categorias  que  levam em
consideração traços presentes no interior delas.
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.

29  •  Com  base  no  texto  'LÉXICO  E  LEXICALIZAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. A etimologia, a neologia, a derivação e o empréstimo lexical são
processos que ocorrem, conforme sugere o autor, tanto na forma
estrutural  (prefixação  e  sufixação)  como  na  base  semântico-
pragmática do vocábulo.
II. Os neologismos, como indica o texto, são a forma mais original
de  promover  a  lexicalização  de  uma língua  como o  português
brasileiro.
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.

30  •  Com  base  no  texto  'LÉXICO  E  LEXICALIZAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. Depreende-se do texto que a Lexicalização pode ocorrer por meio
de quatro processos perenes que são a etimologia (lexicalização
ocorrida  na  língua-fonte),  a  neologia  (lexicalização  ocorrida  na
língua-alvo), a derivação (lexicalização ocorrida no interior da língua
mãe, por meio do desdobramento de itens previamente existentes),
ou  por  meio  de  empréstimo  lexical  (lexicalização  ocorrida  por
contacto linguístico).
II.  Já  que  Lexicalização  e  Léxico  devem  ser  entendidos  num
continuum, da cognição pré-verbal para a expressão verbal, pode-
se deduzir que a palavra preexiste a qualquer forma de interação.
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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