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Leia:  

 Vai longe o tempo em que o diagnóstico de câncer era interpretado como sentença de 
morte. Felizmente, a oncologia moderna oferece muitas possibilidades de tratamento curativo, 
não apenas para os casos iniciais, mas até para doenças avançadas. 
 Mesmo diante de um tumor disseminado, incurável, contamos com recursos para combater 
os sintomas, amenizar os efeitos colaterais do tratamento e prolongar a vida. Às vezes, por vários 

anos. 
 O fato de haver recursos avançados para combater o câncer não nos desobriga nem da 
doação de medidas para prevenir o aparecimento da doença, nem da atenção ao diagnóstico 
precoce.  

 Ninguém está livre do risco de ter um câncer, porque não é possível evitar todos os fatores 
de risco (caso da predisposição genética, por exemplo). Porém, muitos dos fatores envolvidos no 
aparecimento dessa doença, como o sedentarismo e o cigarro, podem ser banidos de nossas 
vidas pelo bem de nossa saúde.  

Drauzio Varela e Carlos Jardim. Cânceres. Barueri: Gold Editora, 2009.  

 
Questão 1 – Há uma opinião na seguinte passagem: 

a) “Felizmente, a oncologia moderna oferece muitas possibilidades de tratamento curativo [...]” 
b) “Mesmo diante de um tumor disseminado, incurável, contamos com recursos para [...]” 
c) “[...] não é possível evitar todos os fatores de risco [...]” 
d) “[...] o sedentarismo e o cigarro, podem ser banidos de nossas vidas pelo bem [...]” 
 

Questão 2 – No segmento “Vai longe o tempo em que o diagnóstico de câncer era interpretado 
como sentença de morte.”, o termo sublinhado indica: 
a) consequência 
b) comparação 
c) conclusão  
d) modo 
 

Questão 3 – Registra-se o emprego de pronome indefinido no trecho: 
a) “Às vezes, por vários anos.” 
b) “[...] não nos desobriga nem da doação de medidas [...]” 
c) “Ninguém está livre do risco de ter um câncer [...]” 
d) “[...] podem ser banidos de nossas vidas pelo bem de nossa saúde.” 
 
Questão 4 – Em [...] nem da atenção ao diagnóstico precoce.”, o termo grifado significa:  

a) tardio  
b) antecipado  
c) correto  

d) subsequente  


