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• Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 50 (cinqüenta) questões que compõem a prova escrita objetiva 
numeradas seqüencialmente e também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva. 
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1- Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja 

correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 
2- Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 
3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre 

alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção. 
4- O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido 

para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.  
5- A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 
6- Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma 

alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.  
7- Você dispõe de 9-:<;�=�>#?A@<B�C%D�B�@<>#E  para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas, conforme disposto no item 

6.16 do edital de abertura. 
8- O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do 

seu início, conforme disposto no item 6.17 do edital de abertura. 
9- Será eliminado do concurso, dentre outras situações, o candidato que: deixar o local de realização da prova sem a devida 

autorização, tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes, proceder de forma a 
tumultuar a realização das provas, estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer 
meio, e utilizar-se de material não autorizado, conforme disposto no item 6.13 do edital de abertura. 

10- Os três últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da sala simultaneamente, conforme disposto no 
item 6.18 do edital de abertura. 

11- O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o 
caderno de provas , podendo reter para si, apenas a folha para demarcação de suas respostas, que se encontra logo abaixo. 

12- As provas aplicadas estarão disponibilizadas no site www.aocp.com.br no primeiro dia útil subseqüente a aplicação das provas. 
13- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. F�GIHKJ�L MIH!N%OKP
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a) O transporte ativo através da membrana caracteriza-se 

pela necessidade imediata de energia, pelo movimento a 
favor de um gradiente eletroquímico, por saturabilidade e 
seletividade e pela inibição competitiva por compostos co-
transportados. 

b) Débito cardíaco, fluxo sanguíneo regional, permeabilidade 
capilar e volume tecidual não determinam a taxa de 
liberação e a quantidade potencial do fármaco distribuído 
aos tecidos. 

c) No túbulo renal proximal, a secreção tubular ativa 
mediada por carreadores também pode diminuir a 
quantidade do fármaco presente no líquido tubular. 

d) Os sistemas enzimáticos envolvidos nas reações da fase I 
do metabolismo estão localizados principalmente no 
retículo endoplasmático, enquanto os sistemas 
enzimáticos de conjugação da fase II são 
predominantemente citosólicos. 

e) Se a concentração desejada do fármaco em equilíbrio no 
plasma ou no sangue for desconhecida, a taxa de 
depuração da substância determinará a freqüência com 
que o fármaco deverá ser administrado. 
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a) As Notificações de Receitas "A" que contiverem 

medicamentos a base das substâncias constantes das 
listas "A1" e "A2" (entorpecentes) e "A3" (psicotrópicas) 
deverão ser remetidas até o dia 30 (trinta) do mês 
subseqüente às Autoridades Sanitárias Estaduais ou 
Municipais e do Distrito Federal. 

b) A Notificação de Receita é personalizada e intransferível, 
devendo conter somente três substância das listas "A1" e 
"A2". 

c)  O estoque de medicamentos destinados a Programas 
Especiais do Sistema Único de Saúde não poderá ser 
superior às quantidades previstas para atender as 
necessidades de 6 (seis) meses de consumo. 

d) A prescrição de anti-retrovirais poderá conter em cada 
receita, no máximo 3(três) substâncias constantes da lista 
"C4" (anti-retrovirais), ou medicamentos que as 
contenham. 

e) Será permitida a distribuição de amostras grátis de 
medicamentos que contenham substâncias constantes 
das listas "C1"  e "C4", em suas embalagens originais, 
exclusivamente aos profissionais médicos, que assinarão 
o comprovante de distribuição emitido pelo fabricante.  s � u�H E�ER~ ��>R� w�>�>�� ?{w�@A��>�?�~ ��>�}cB�@A@<w#?�> u

a) A localização seletiva da ação do fármaco em um 
organismo não depende necessariamente de sua 
distribuição seletiva. 

b) Se um fármaco interagir com receptores específicos 
apenas para alguns poucos tipos de células 
diferenciadas, seus efeitos serão menos específicos. 

c) A afinidade de um fármaco por seu receptor e sua 
atividade intrínseca não são determinadas pela estrutura 
química da substância. 

d) Um fármaco que possui maior afinidade pela conformação 
ativa do receptor, do que pela inativa desviando o 
equilíbrio no sentido do estado ativo e, desta forma, 
ativando o receptor, é um fármaco antagonista. 

e) A estimulação prolongada das células pelos agonistas 
geralmente leva a um estado de sensibilização de tal 
forma que o efeito gerado pela exposição contínua ou 
subseqüente à mesma concentração do fármaco fica 
reduzido. 
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a) Os resíduos do grupo A1 devem ser submetidos a 

tratamento, utilizando-se processo físico ou outros 
processos que vierem a ser validados para a obtenção de 
redução ou eliminação da carga microbiana, em 
equipamento compatível com Nível III de inativação 
microbiana. 

b) As seringas e agulhas utilizadas em processos de 
assistência a saúde, inclusive as usadas na coleta 
laboratorial de amostra de paciente e os demais resíduos 
perfurocortantes não necessitam de tratamento. 

c) O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde a ser elaborado pelo gerador dos resíduos deve 
ser compatível com as normas locais relativas à coleta, 
transporte e disposição final dos resíduos gerados nos 
serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais 
responsáveis por estas etapas. 

d) A segregação consiste no ato de embalar os resíduos em 
sacos ou recipientes que evitem vazamento e resistam às 
ações de punctura e ruptura. A capacidade dos 
recipientes de acondicionamento deve ser compatível 
com a geração diária de cada tipo de resíduo. 

e) Resíduos químicos no estado líquido devem ser 
submetidos a tratamento específico, sendo vedado o seu 
encaminhamento para disposição final em aterros. 
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a) na centralização da gestão. 
b) no diagnóstico da situação de saúde do Estado. 
c) no diagnóstico das atividades de seleção, programação, 

aquisição, distribuição/dispensação, desenvolvidas na 
assistência farmacêutica, no âmbito do Estado. 

d) na proposta de capacitação e aperfeiçoamento 
permanente dos recursos humanos envolvidos na 
operacionalização do Plano. 

e) na rede de serviços existentes, de acordo com o nível de 
complexidade. 
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a) A empresa interessada em desenvolver atividades de 

distribuição por atacado de produtos farmacêuticos deve 
solicitar previamente autorização de funcionamento junto 
à autoridade sanitária mediante pedido informal. 

b) As embalagens secundárias de todos os medicamentos 
destinados e comercializados no varejo devem conter 
identificação de fácil distinção para o consumidor que o 
possibilite identificar a origem do produto. Essa 
identificação deverá ser feita através de tinta reativa. Sob 
a tinta reativa, deverá constar a inscrição “Medicamento 
Fracionado” e a logomarca da empresa. 

c)  As diretrizes de Boas Práticas de Distribuição de 
Produtos Farmacêuticos têm a função de combater mais 
eficazmente a distribuição de produtos falsificados, 
adulterados ou roubados, à população. 

d) A área de recepção de produtos poderá ser junto da área 
de armazenamento somente quando não houver espaço 
físico suficiente. 

e) Todas as ordens de recolhimento devem ser 
imediatamente registradas e estes registros não 
necessitam ficar à disposição das Autoridades Sanitárias 
considerando os locais em que os produtos tenham sido 
distribuídos. 
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a) atender o que pede a prescrição, pois não é competência 

do farmacêutico a análise de prescrição. 
b) alterar a posologia, dosagem ou retirar algum 

medicamento prescrito, sem a necessidade de assinatura 
do farmacêutico na prescrição. 

c) alterar a posologia, dosagem ou retirar algum 
medicamento prescrito, anotando no verso da prescrição 
as alterações feitas, datar e assinar. 

d) alterar a posologia, dosagem ou retirar algum 
medicamento prescrito, anotando no verso da prescrição 
as alterações feitas, datar, assinar e depois avisar ao 
profissional prescritor sobre as alterações feitas. 

e) exigir confirmação ao profissional que prescreveu. 
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a) O seu propósito precípuo é o de garantir a necessária 

segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a 
promoção do uso racional e o acesso da população 
àqueles considerados essenciais. 

b) A Política de Medicamentos tem como base os princípios 
e diretrizes do SUS. 

c) O modelo de assistência farmacêutica será orientado de 
modo que se restrinja à aquisição e à distribuição de 
medicamentos. 

d) Deverão ser implantados mecanismos que influenciem na 
formação e viabilizem o treinamento contínuo dos 
profissionais no que se refere ao desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

e) Serão desencadeadas campanhas de caráter educativo, 
com vistas a estimular o uso racional de medicamentos. 
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a) As compras não necessitam atender ao princípio da 

padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho. 

b) Qualquer modificação no edital exige divulgação pela 
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

c) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 
a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
décimo quinto dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observadas a necessária qualificação. 

d) Concorrência é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados que, na fase final 
de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução do seu objeto. 

e) Concurso é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados interessados para a escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes no edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. 
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a) Esse sistema substitui a administração oral de alguns 

medicamentos quando essa via é inadequada, como nos 
casos de vômito e/ou diarréia. 

b) Proporciona apenas uma dose diária com uma única 
aplicação, aumentando assim a cooperação do paciente 
com relação a outras formas farmacêuticas de 
administração freqüente. 

c) Amplia a atividade de fármacos com meia-vida curta. 
d) Permite a rápida interrupção do efeito do fármaco com 

sua remoção. 
e) Evita o Efeito de Primeira Passagem. 
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a) Uma boa suspensão deve sedimentar rapidamente e 

voltar a dispersar-se com agitação suave do recipiente. 
b) As características da suspensão devem ser tais que o 

tamanho das partículas dispersas permaneça constante 
por curtos períodos de repouso. 

c) A suspensão deve escoar lentamente e uniformemente do 
recipiente. 

d) Um dos métodos mais rápidos, práticos e baratos de 
produzir pós finos, com cerca de 10 a 50µm, é a 
micropulverização. 

e) As características de viscosidade de uma suspensão não 
podem ser alteradas. 
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a) Este sistema promove a redução de flutuações da 

concentração do fármaco. 
b) Promove um aumento na freqüência de doses. 
c) Observa-se uma menor cooperação e conveniência do 

paciente. 
d) Este sistema promove o aumento de efeitos colaterais. 
e) Obtém-se um aumento de custos de atendimento à 

saúde. 
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a) A seleção de medicamentos auxilia as ações de 

farmacovigilância. 
b) A Comissão de Farmácia e Terapêutica elabora e atualiza 

periodicamente o Formulário Terapêutico da instituição, 
assim como as instruções e normas para a sua aplicação. 

c) O processo de programação deverá ser centralizado e 
ascendente. 

d) A estabilidade de medicamentos pode ser classificada em 
física, química, microbiológica, terapêutica e toxicológica. 

e) O consumo médio mensal para cada medicamento 
corresponde à soma do total consumido em determinado 
período de tempo dividido pelo número de meses em que 
cada produto efetivamente esteve disponível e foi 
utilizado. 
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a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I, II e III são corretas. 
c) Apenas I e III são corretas. 
d) Apenas I e IV são corretas. 
e)  Apenas III e IV são corretas. 
 t���u�[ B$vI@<wÀ> Q >R@�|�>c}cB���~ �$~ � ÇR�R}�~ >��k>#E�ER~ ��>R� wz>z>R� ?{w�@A��>�?�~ ��>}cB�@A@{w�?{> u
a) A farmacovigilância consiste, basicamente, em atividades 

de relato e registro de Reações adversas a Medicamentos 
(RAM). 

b) Nos estudos analíticos do tipo Coorte, parte-se do 
desfecho que se deseja estudar, investigando-se a 
exposição nos sujeitos que apresentaram e nos que não 
apresentaram o desfecho. 

c) Nos estudos do tipo Caso-controle, há o seguimento 
prospectivo ou retrospectivo de sujeitos durante o período 
da exposição até o desfecho. 

d) Os estudos de Caso-controle possibilitam a investigação 
de múltiplos desfechos, enquanto os de Coorte, de 
múltiplas exposições. 

e) A e B são corretas. 
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a) Responder às perguntas relacionadas ao uso dos 

medicamentos. 
b) Publicações: boletins, alertas, colunas em jornais. 
c) Atividade de pesquisa sobre medicamentos. 
d) Alterações na prescrição do paciente quando os 

medicamentos interagem entre si. 
e) Coordenação de programas de notificação, por exemplo, 

de reações adversas a medicamentos. 
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a) As portas devem ser de tamanho pequeno para evitar o 

trânsito de pessoas e carrinhos de transporte. 
b) O topo das pilhas de medicamentos deve ficar 5(cinco) 

cm, no mínimo, abaixo dos ÉËÊIÌ Í ÎcÏ�Ð Ñ#Ì�É  contra incêndio. 
c) Não há necessidade de armários fechados para 

medicamentos psicotrópicos 
d) O local de estocagem não deve ser ventilado para não 

haver acúmulo de poeira. 
e) A temperatura ambiente deve ser mantida em torno de 

20º C, exceto para produtos termolábeis. 
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a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas II e III são corretas. 
c) Apenas I e III são corretas. 
d) Apenas I é correta. 
e) Todas são corretas. 
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a) A atenção farmacêutica pode ser definida como a 

provisão responsável de cuidados relacionados a 
medicamentos com o propósito de conseguir resultados 
definidos que melhorem a qualidade de vida dos 
pacientes. 

b) Reação adversa a medicamentos não deve ser uma 
preocupação do farmacêutico na prática da atenção 
farmacêutica. 

c) A prevenção de doenças não está incluída na prática da 
atenção farmacêutica. 

d) O farmacêutico não poderá utilizar a Anamnese 
Farmacêutica na prática da atenção farmacêutica, pois 
isso caracterizaria uma consulta médica. 

e) O seguimento da farmacoterapia do paciente não é 
atribuição do farmacêutico na prática da atenção 
farmacêutica. 
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a) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) é elaborada com base no quadro nosológico 
do país. 

b) Pode ser utilizada pelo Sistema de Vigilância Sanitária na 
concessão e revisão de registros de medicamentos. 

c) A atualização da lista modelo de medicamentos 
essenciais é realizada a cada quatro anos. 

d) Medicamentos essenciais são os que satisfazem às 
necessidades de saúde prioritárias da população, os 
quais devem estar acessíveis em todos os momentos, na 
dose apropriada, a todos os segmentos da sociedade. 

e) Os medicamentos da lista foram classificados 
considerando a indicação clínica, em três seções: 
Medicamentos usados em manifestações gerais de 
doenças, medicamentos usados em doenças de órgãos e 
sistemas orgânicos e outros medicamentos e produtos 
para saúde. 
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a)  de raiva, em que ele deixou um tapete atrás da porta, 

para consolar sua amada. 
b)  em que ela canta sua dor de um amor que lhe disse, 

através de um gesto, adeus. 
c)  de tristeza misturado com raiva e um pouco de alegria de 

ver seu amor partir. 
d)  de despedida, pois, certamente, ela mandou seu amor 

embora. 
e)  claramente de fim de festa de aniversário, como a própria 

música diz, quando ele vai embora e ela percebe que se 
apaixonou loucamente por ele. 
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a)  Nas linhas 5 a 9, temos uma seqüência de versos que 

apresentam um caso de polissíndeto. 
b)  Nas linhas 5 a 9, temos uma seqüência de versos que 

apresentam um caso de assíndeto, facilmente de ser 
confundido com polissíndeto. 

c)  Nas linhas 1 e 2, temos um caso de polissíndeto. Neste, 
caso, o síndeto aparece apenas uma vez, podendo ser 
chamado de monossindético. 

d)  Nas linhas 10 a 14, temos um caso de sujeito oculto, pois 
ele não está aparente, mas sabemos que se trata do 
personagem que está partindo. 

e)  Nas linhas 10 a 14, temos um caso de assíndeto. 
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a)  todos os verbos estão no pretérito perfeito do modo 

indicativo. 
b)  alguns verbos estão no futuro para indicar a intenção de 

dar continuidade a esta história, pois ela, apesar de ter 
dito adeus, retornará. 

c)  se passarmos o verbo ser, presente na linha 2, para o 
futuro do pretérito do modo indicativo, teremos o mesmo 
sentido, pois o uso dos dois verbos se dá 
indiscriminadamente na língua portuguesa. 

d)  a maioria dos verbos está no pretérito perfeito, o que nos 
dá a interpretação de uma história já acabada, se formos 
localizá-la precisamente num dado momento do tempo. 

e)  tudo está no passado e agora ela vive bem sem ele. 
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a)  nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração subordinada 

substantiva aditiva. 
b)  nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração subordinada 

substantiva objetiva, pois o objetivo dela é a vingança. 
c)  nas linhas 6 a 8, temos uma oração coordenada 

assindética aditiva. 
d)  nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração coordenada 

sindética adversativa, pois ela está muito contrariada com 
a partida de seu amor. 

e)  nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração coordenada 
sindética aditiva, em que ações vão se somando através 
da presença do síndeto “e”. 
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a)  nas linhas 3 e 4, temos o mesmo tipo de oração que nas 

linhas 6 a 8, em que orações vão se somando da mesma 
forma. 

b)  nas linhas 3 e 4, temos um caso de oração coordenada 
sindética aditiva oculta, já que podemos pressupor a 
presença do síndeto “e”. 

c)  nas linhas 16 e 17, temos um caso igual ao que temos 
nas linhas 6 a 8. 

d)  nas linhas 3 a 5, temos o mesmo caso de oração 
subordinada que encontramos em 16 e 17.  

e)  nenhuma das alternativas está correta. 
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a)  A função da palavra amigo, neste verso, é de adjetivar a 

palavra beijo. 
b)  Amigo é apenas um vocativo, pois o eu-lírico se dirige ao 

leitor chamando-o de amigo. 
c)  A função da palavra amigo é constituir uma imagem 

serena que será quebrada com a palavra escarro, pois o 
beijo amigo sucede o escarro. 

d)  O escarro é a véspera do beijo amigo, ou ao contrário. 
Não importa quem é a véspera do outro. O sentido não 
muda. 

e)  O sentido não muda se tirarmos as vírgulas da frase. 
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a)  O eu-lírico não pretende contar sobre seu grande amor. 
b)  O eu-lírico não quer contar ao seu amor sobre coisas que 

aprendeu nos discos. 
c)  O eu-lírico não quer que ouçam os discos, pois eles 

trazem informações que foram censuradas pela ditadura 
militar. 

d)  Se trocarmos as duas primeiras linhas de posição entre 
si, alteraremos o sentido do texto. 

e)  “Meu grande amor” é um objeto direto. �c��u�F w#?{B�|�>R���IB\B3��wR@�E�B\�Iw H =��$=cEc?{B\�IB�E H �¤Õ�B�ER�$}�~ ?<>��IBª��>;$=�w�Ec?<��B �#� woB�?�@<wc}�D�Bj�Rw £¤] B�|*Bn��B�EcE�BRE�¨�>R~ E « ���>;$=�w�Ec?<��B � ����>R��>�� ~ E�w�>cE�E�w���=�~ �c?{w�E*>#E�EcwR@�?A~ ��>�E*w�>cEcEI~ ��>�� w>�>�� ?<wR@A��>#?A~ ��>�}#B$@A@<w#?<> u
 L u¾G |ß>�|�v�B�EkBREUw� R}cw�@�?�B�ER��?{wc|*B�EZ=R|z|�w#ER|*BZ}#>cE�B;$=�wÒ¨RBI�Rw�}#>R=�Ec>R@Á~ �c?<wR@�¨I@<w�?{>c�c�cBáwR@A@{Ó$��w#>á¨�wR� B|�w#E�|*Bã|*B�?�~ ��B��¯��~ y<wR@A~ ���RB�Â Ecwä>�¨�wR��>cEå¨�w�� >¨RB��#?�=�>c�#�cB-wR�c?�@<w�B�E�w� I}#wR@�?{B�E uL L uxP E�wR�c?A~ �IB�w#E#?{§k>�� ��|È�I>o¨�B��c?�=�>�����B��.��w�Ec?<wcEZ�IB�~ E}#>#E�BRE u!H y{>�� ?<>o�Rwk�R² @{�$=I� >�Ej�RBo?A@<w�}�D�Bj�Rw £æ] B�|*B�RB�E#E�BRE*¨�>�~ E « ����B*>�?�@<>�¨�>�� D�>���>�~ �c?<wR@A¨R@{w�?{>c�#�cB uL L L uo[ wÁy�B�@{|*BREß}#B�� BI}#>�@�>cEÁ�R² @{��=�� >#Ez��BÀ?A@<wc}�D�BÈ�Rw£¤] B�|*Bç��B�E#E�B�E¯¨�>R~ E « �©?<w�@A² >�|*B�EØBØE�wc��=�~ ��?<w@{w�EI=I� ?<>��IB	� £�W �cB-;�=�w�@{B�� D�wy<>R� >R@���|�w�=���@{>����Iw�>�|*B$@���I>�E�}cB�~ E�>cE�;�=�w>�¨�@<w��R��~c�RB�E���~ E�}#BRERè «
 
a)  Apenas I está correta. 
b)  Apenas II está correta. 
c)  Apenas III está correta. 
d)  Apenas I e III estão corretas. 
e)  Apenas I e II estão corretas. 
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a)  apenas I está correta. 
b)  apenas II está correta. 
c)  apenas III está correta. 
d)  mais de uma assertiva estão corretas. 
e)  Nenhuma das assertivas está correta. 
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a)  Apenas I. 
b)  Apenas II. 
c)  Apenas III. 
d)  Há mais de uma assertiva com erro de concordância. 
e)  Nenhuma das assertivas possui erro de concordância. 
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a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
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a) Itamar Franco. 
b) Fernando Collor de Mello. 
c) Fernando Henrique Cardoso. 
d) Lula. 
e) José Sarney. 
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a)  Iraque. 
b)  Afeganistão. 
c)  Haiti. 
d)  Palestina. 
e)  Israel. 
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a)  Apenas I está correta. 
b)  Apenas I e II estão corretas. 
c)  Apenas I e III estão corretas. 
d)  Apenas II e III estão corretas. 
e)  Todas estão corretas. 
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a)  Intensificação do efeito estufa. 
b)  Desertificação de algumas áreas. 
c)  Derretimento das geleiras da Antártida. 
d)  Aumento do buraco na camada de ozônio. 
e)  Elevação da temperatura em alguns pontos da Terra. 
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a)  Apenas I está correta. 
b)  Apenas II está correta. 
c)  Apenas III está correta. 
d)  Apenas I e II estão corretas. 
e)  Apenas I e III estão corretas 
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a)  O filme Tropa de Elite era originalmente um 

documentário, derivado do filme Ônibus 174, do mesmo 
diretor, que tem como um de seus temas principais o 
Bope – Batalhão de Operações Policias Especiais. 

b)  Apesar de inúmeras críticas que o filme recebeu no Brasil, 
inclusive chegando a ser considerado um filme facista que 
fez uma apologia à violência, Tropa de Elite, com apenas 
elogios, foi vencedor do festival de Berlim. 

c)  Apesar de mal interpretado por alguns veículos de 
comunicação, a mensagem do filme é a explicação de 
como o Estado corrompe os cidadãos e os incita a 
violência.  

d)  O sucesso inicial do filme se deu por conta do mercado 
pirata de DVDs. Estima-se que mais de dez milhões de 
pessoas tenham assistido à versão não-oficial da 
produção. 

e)  Apesar de Tropa de Elite ter perdido a chance de disputar 
a estatueta do Oscar em 2008, o filme ainda pode 
concorrer em outras categorias do Oscar. 
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a)  Muito embora o chamado “risco Brasil” tenha caído 

significativamente em decorrência da política econômica o 
Fundo Monetário Internacional ainda não exige do 
governo a geração de superávits primários, o que reduz 
profundamente a capacidade de investimento público em 
setores que podem gerar crescimento do Produto Interno 
Bruto. 

b)  O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em 
valores monetários) de todos os bens e serviços finais 
produzidos em uma determinada região durante um 
período determinado. 

c)  O Produto Interno Bruto (PIB) possui a característica de 
ser um indicador utilizado na macroeconomia cujo 
objetivo é constituído em mensurar a atividade econômica 
de uma determinada região. 

d)  A economia nordestina, embora já tenha passado pela 
etapa em que, sem a ação estimulante de fatores 
externos, dificilmente poderia lograr uma taxa de 
crescimento que fosse satisfatório. Hoje, após os 
incentivos públicos destinados à região, pode-se afirmar 
que tal economia já pode caminhar com suas “próprias 
pernas”, podendo ser comparada em igualdade com as 
regiões sul e sudeste brasileiras. 

e)  O Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES) 
é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo apoiar 
empreendimentos que contribuem para o 
desenvolvimento do país. 
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a)  1. 
b)  2. 
c)  3. 
d)  4. 
e)  5. 
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a)  A tabela indica o Índice de Desenvolvimento Humano que 

é medido na escala de 0 (zero) a 1 (um), sendo que os 
países que possuem um valor entre 0,500 a 0,799 são 

classificados como detentores de um índice de 
desenvolvimento humano médio. 

b)  O Brasil, desde 2000, figura entre os países que possuem 
um índice de desenvolvimento humano classificado como 
alto. 

c)  De acordo com os dados da tabela, com exceção do 
Brasil, Rússia, Cuba, Uruguai e Argentina, os países 
listados possuem um índice de desenvolvimento humano 
classificado como alto. 

d)  Uma das variáveis do IDH é a saúde, considera a 
esperança de vida ao nascer. Tal variável é de extrema 
importância na classificação dos países, uma vez que, a 
partir dele podemos inferir quais as condições de saúde 
pública, investimentos públicos e assistência social que 
um país possui. 

e)  O IDH é um indicador exclusivamente quantitativo.  
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a) Amsn, Gaim, Kopete. 
b) Amsn, Kopete, Ie MSN. 
c) Msn, Pidgin, Mozilla Thunderbird. 
d) Msn, Gaim, Outlok. 
e) Msn, Aim, Mozila Msn. 
 9 ��u�Y w��c?�@<w�>#E->�� ?<wR@A��>#?A~ ��>#E->Rv�>R~  IB��I~ �RwR�c?A~ y�~ ;�=�w�=R|n?<>�|�>���D�B�Rw×|�w�|*¬�@A~ > F$HKm �Òy<>�}�~ � |�w��c?{wÖw��R}cB��c?A@<>��IBÅw�|}#B�|�¨I=c?{>c�IB�@<w�E�: w#E#?{>c�c·Iw#E��Rw?A@<>�v�>�� D�B�CI}cB��c��wR��}�~ B���>�~ E u
a) 256 MB. 
b) 80 GB. 
c) 120 GB. 
d) 160 GB. 
e) 200 GB. 
 9�� u�Ù E�>R���IB³=I| }�� ~ w��c?{w��Iw�w�Â�|�>R~ � �q¨�>R@<>/D�>�v�~ � ~ ?<>R@�|*B�E(Bw��c�I~ Bª��BRE\|�wcE�|*BRE��%�Iw#��w�|-B�EV}#B���yA~ ��=R@<>R@.=I|�EcwR@ ��~ ��B�@;�=�w\��BREqy�B�@���w�}#w\=R|©¨I@{B�?�BI}#B�� B u�X @<>�?<>R���IB\E�B�|�wR�c?{wq��ww��c�I~ B���wÀw�Â�|�>R~ � ER�^;�=�>��k��BREx¨�@{B�?�BI}#B$� BREÀ>Rv�>R~  RB��=c?�~ � ~ ��>c�IB�è
a) POP. 
b) MSN. 
c) SMTP. 
d) FTP. 
e) SSH. 
 9#9 u*Û =�>��c�I>�E�>R� ?<wR@A��>#?A~ ��>#E*>Rv�>�~  RB*E�B�|�wR�c?<w�¨�B�EcER=I~R��B�|�w��Iw}�� ~ w���?<w#E��Iww�Â�|�>R~ � è
a) Outlook, Kmail, Mozilla Thunderbird. 
b) Outlook, Kmail, Internet Explorer. 
c) Kmail, Mozilla Thunderbird, Internet Explorer. 
d) Outlook, MasMail, Mozilla Thunderbird. 
e) Nenhuma dentre as alternativas está correta. 
 9 �Ru�Ù ?A~ � ~ ��>R���IBB m ~ }�@{B�E�B�y ?A@ª~ ���IB ; ECB

T ¨R@{B�y<w#E#EI~ B���>R� ���wR@�E��cBØ¨�B�@�?A=���=�¥�Eµ¦,@<>#ER~ � �©~ �cE#?{>�� >��#��B ¨�>���@<��B��â>�B¨I@<w#E#EI~ B���>R@�|*B�E\Bª}cB��¤Õ�=I�c?�BV�Iw3?{wc}�� >#E HKJ�XEDªG�[%] ;$=�>��EcwR@<§�>�?<>�@{w�y{>�w� �w�}�=�?<>��R>)¨�w�� B)ER~ E#?{w�|�>�B�¨�w�@<>�}�~ B���>�� è:�B$vcE u � P }�>R@<>�}�?{w�@<w D E�wR@ ��w/E�B�|*w��c?{w³¨�>R@<>(y�~ �cEâ�Rw~ �c?<wR@�¨I@{w�?{>c�#�cB u C
a) A janela em foco será fechada. 
b) O Windows Explorer será aberto. 
c) Uma nova pasta será criada. 
d) O menu iniciar em seguida desligar será aberto. 
e) Serão percorridos os itens (programas) na ordem em que 

foram abertos. 
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a) 1. 
b) 10. 
c) 100. 
d) 1000. 
e) 10000. 
 9�� u�Ù |�>�¨I~ � D�>l}#B�| �cs Õ�B�@A��>R~ E�~ ��=�>�~ E��$�Iw ��s ¨�§c�$~ ��>#E�}�>��I>=I|-��?<w�|x�c� 9 > � u�Û =�>��c?�B�EZ;�=I~ � BI��@<>�|�>�Ek?{w�|�=R|xB�=#?A@<>¨�~ � D�>�}#B�| ��s Õ�B�@A��>R~ E*~ ��=�>R~ E*�Rw ��� ¨�§���~ ��>#E*}�>��I>�=R|-è
a) 7,4. 
b) 14,8. 
c) 21,6. 
d) 29,6. 
e) 32,8. 
 9 ��u*] >R� }�=I� w�B�Ç��R��=I� B�}#B$�#��w# �B-y�B�@�|�>��IBq¨�w�� B�E�¨�B��#?{w�~ @<BRE*�Rw=I|n@{w�� ¬I��~ B-;�=�w�|�>�@�}�>�B$�c��w�D�B�@{>�E�w.�I~ �c?{w�|�~ �I=c?{BRE u
a) 180º. 
b) 170º. 
c) 160º. 
d) 150º. 
e) Nenhuma das alternativas. 
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⋅ ��wc;�=�~ �R>�� wR�c?<w���;�=�>R�

¨RB�?<¥R��}�~ >��Rw�v�>cE�w � è
a) 122 . 

b) 122− . 

c) 482− . 

d) 362− . 

e) 542− . 
 ��s�u�X w�|*B�E�;�=�wBÒ|�§� I~ |*BÒ��~ ��~ E�B�@�}#B�|�=I| w��c?A@<wB�E��¼R|�w�@�B�E^��>#?A=I@<>�~ Eª kwGFk�V  uKY w�E�E�>ªy{B�@�|�>���¨�BI�Rw�|*B�E}cB���}�� =I~ @$;�=�w
a) x ou y é um número primo. 
b) x é múltiplo de y. 
c) y é divisor de x. 
d) y é divisível por x. 
e) x é divisível por y. 
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