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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 

QUESTÃO 01 
Entre as patologias abaixo descritas, marque aquela em que NÃO há obrigatoriedade de sua ocorrência ser 
informada aos serviços de vigilância em saúde: 
A) Esquistossomose. 
B) Ascaridíase. 
C) Poliomielite. 
D) Malária. 
 

QUESTÃO 02 
Sobre a gestante soropositiva para HIV, marque a alternativa CORRETA. 
A) O recém-nascido precisa tomar o AZT xarope das primeiras duas horas de vida às próximas 6 semanas. 

Além disso, a criança precisa fazer acompanhamento em serviço de referência para crianças expostas ao 
HIV. 

B) O tipo de parto mais indicado para evitar a infecção do bebê pelo HIV vai depender, principalmente, do 
estado de saúde da mãe. Para gestantes soropositivas, com carga viral menor ou igual a 1000 cópias/ml 
ou desconhecida após 34 semanas de gestação, o mais indicado é a cesariana eletiva, aquela realizada 
antes do início do trabalho de parto, sem rompimento da bolsa. 

C) Toda gestante soropositiva deve receber o AZT na veia, do início do trabalho de parto até o nascimento 
do bebê. Para as gestantes com indicação de cesariana, o consumo de AZT deve ser de 24 horas antes da 
cirurgia até o nascimento. 

D) Após o nascimento, a mãe deve amamentar seu filho, pois o HIV não está presente no leite materno. 
 

QUESTÃO 03 
Grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, a hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser 
causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas 
e genéticas. Tendo em vista esse assunto, relacione a 1ª coluna com a 2ª.  
1 - Hepatite tipo A 
2 - Hepatite tipo B 
3 - Hepatite tipo C 
4 - Hepatite tipo D 
5 - Hepatite tipo E 
 

(   ) A maior epidemia da humanidade hoje, superior à AIDS/HIV em 5 vezes. A transmissão é por contato 
sanguíneo, via transfusões, dentistas, seringas compartidas, etc. Não se transmite por sexo (a menos 
que haja sangramento mútuo). Não tem vacina. Existem subdivisões de seu vírus (o genótipo 1, 2 e 3 e 
os raros 4, 5 e 6). 

(   ) Transmitida normalmente através de alimentos ou contato pessoal. Vem e dura aproximadamente 1 
mês. É uma infecção leve e cura-se sozinha. Existe vacina. 

(   ) Transmitida principalmente através de relações sexuais e contato sanguíneo. Existe vacina. Age 
surdamente no fígado por até 20, 30 anos. Leva à cirrose, ao câncer de fígado e à morte. Há 
tratamento. As curas totais são raras, mas é possível conviver com a doença, tratando-a por períodos 
de tempo variáveis. 

(   ) Transmitida por via digestiva (transmissão fecal-oral), provocando grandes epidemias em certas 
regiões. Essa hepatite não se torna crônica. Porém, mulheres grávidas que foram infectadas pelo vírus 
podem apresentar formas mais graves da doença. Felizmente, hábitos de higiene adequados e um 
melhor controle da qualidade da água utilizada pelas pessoas podem evitar o contato com esse vírus. 

(   ) Ocorre apenas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. Em pacientes cronicamente infectados 
pelo vírus da hepatite B, a infecção concomitante com essa hepatite acelera a progressão da doença 
crônica. A vacinação contra a hepatite B também protege de uma infecção por essa doença.  

Marque a alternativa que contenha a sequência CORRETA de cima para baixo: 
A) 1, 3, 5, 4, 2. 
B) 2, 4, 3, 1, 5. 
C) 3, 1, 2, 5, 4. 
D) 4, 5, 2, 3, 1. 
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QUESTÃO 04 
A elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em determinado lugar e período de tempo, 
caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência esperada, denomina-se: 
A) Surto. 
B) Pandemia. 
C) Interpandemia. 
D) Epidemia. 
 

QUESTÃO 05 
De acordo com a Resolução COFEN 272/2002, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem, a etapa denominada diagnóstico de enfermagem consiste em: 
A) Elaborar um conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro, determinando as ações da assistência de 

enfermagem. 
B) Conhecer hábitos individuais e biopsicossociais, visando à adaptação do cliente e à identificação de 

problemas. 
C) Analisar os dados colhidos para identificar os problemas de enfermagem, fazendo um julgamento 

clínico. 
D) Registrar problemas novos identificados e um resumo dos resultados dos cuidados prescritos, após a 

avaliação. 
 

QUESTÃO 06 
O processo de planejamento diz respeito a um conjunto de princípios teóricos, procedimentos 
metodológicos e técnicas de grupo que podem ser aplicados a qualquer tipo de organização social que 
demanda um objetivo, que persiga uma mudança situacional futura. Em relação aos métodos de 
planejamento, é possível fazer uma distinção entre o planejamento normativo e o planejamento estratégico 
situacional. Sobre esse assunto, marque a alternativa CORRETA. 
A) O planejamento normativo: é também conhecido como planejamento tranversal porque configura em 

sua estrutura o Triângulo de Governo, representado pelo projeto de governo, a governabilidade e a 
capacidade de governo. 

B) O planejamento situacional: é um método que trabalha no processamento de problemas atuais, 
problemas potenciais (ameaças e oportunidades) e dos macroproblemas. 

C) Planejamento situacional: caracteriza-se por eliminar do planejamento a esfera política e social porque é 
o planejador quem realiza o diagnóstico de situação, e a partir dele elabora um único plano de ação. 

D) Planejamento normativo: apesar de atender às diretrizes e princípios do SUS, é um modelo assistencial e 
gerencial que não prevalente nos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 07 
De acordo com o Calendário Vacinal de 2015, o recém-nascido inicia sua imunização, ao nascer, com as 
doses de: 
A) BCG- ID e Hepatite B. 
B) BCG-ID e Pneumocócica 10-valente conjugada. 
C) Pentavalente ( DTP + Hib + Hep B) e Pneumocócica 10-valente conjugada. 
D) BCG- ID,  Hepatite B e Rotavírus humano. 
 

QUESTÃO 08 
Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo 
por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é 
relativamente bom. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito 
provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Na população mundial, a 
sobrevida média após cinco anos é de 61%. Segundo o INCA, os fatores de risco para câncer de mama são: 
A) Nuliparidade, histórico familiar e atividade física intensa. 
B) Menarca tardia, exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 35 anos e ingestão regular de 

álcool. 
C) Idade, aspectos endócrinos e genéticos. 
D) Ocorrência de primeira gravidez na adolescência, sedentarismo e menopausa precoce. 
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QUESTÃO 09 
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população de idosos, nos últimos 
anos, vem crescendo quase oito vezes mais que a de jovens e quase duas que a população em geral. O 
aumento do consumo de medicamentos é comum nessa população, sendo um dos motivos para tal o 
surgimento de doenças crônico-degenerativas nessa faixa etária. Analise as afirmativas abaixo colocando V 
para verdadeira e F para falsa. 
(   ) O idoso apresenta menor nível de acidez gástrica, se comparado com indivíduos adultos, o que pode 

retardar a velocidade de dissolução de comprimidos com natureza alcalina e ocasionar dissolução 
estomacal de medicamentos de revestimento entérico. 

(   ) Em idosos, o nível de albumina plasmática tende a estar aumentado, favorecendo um aumento da 
velocidade de distribuição de fármacos de natureza ácida. 

(   ) O idoso apresenta redução do fluxo sanguíneo hepático, o que pode acarretar alteração na 
biotransformação de fármacos por ele utilizados. 

(   ) A função renal reduz-se progressivamente com a idade, chegando a apenas 50% da capacidade 
excretora de fármacos em um indivíduo de 85 anos. 

Marque a alternativa que contenha a sequência CORRETA de cima para baixo: 
A) F, V, F, V. 
B) V, V, F, V. 
C) V, F, V, V. 
D) F, V, V, V.  
 

QUESTÃO 10 
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) – instituída pela Portaria nº 
1.944/GM, do Ministério da Saúde, de 27 de agosto de 2009, tem como objetivo: 
A) Promover ações de orientação e sensibilização da população masculina quanto às medidas disponíveis 

para detecção precoce do câncer de próstata, em pacientes assintomáticos, disfunção renal, entre outros 
agravos do aparelho geniturinário. 

B) Promover ações de identificação e encaminhamento de situações de violência envolvendo homens, e 
ações educativas para a prevenção de acidentes, uso de álcool e outras drogas voltadas principalmente 
para a população masculina adolescente. 

C) Promover a incorporação dos homens nas ações e atividades educativas voltadas para o planejamento 
familiar e para a ampliação da participação paterna exclusivamente durante o trabalho de parto e no 
crescimento e desenvolvimento da criança. 

D) Promover a melhoria das condições de saúde da população masculina do Brasil, contribuindo, de modo 
efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade através do enfrentamento racional dos fatores de 
risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. 

 

QUESTÃO 11 
Os itens necessários para a realização das ações de Atenção Básica nos municípios incluem UBS, com 
Saúde da Família, que de acordo com o desenvolvimento de suas ações, disponibilizem os seguintes 
recursos, EXCETO 
A) Área de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de cuidados básicos de enfermagem, uma 

sala de vacina e sanitários e áreas de recreação e convivência por unidade. 
B) Equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, auxiliar de consultório 

dentário ou técnico em higiene dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, agente 
comunitário de saúde, entre outros. 

C) Consultório médico, consultório odontológico, consultório de enfermagem para os profissionais da 
Atenção Básica. 

D) Equipamentos e materiais adequados ao elenco de ações propostas, de forma a garantir a resolutividade 
da Atenção Básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

QUESTÃO 12 
A Política Nacional de Humanização existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das 
práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil  e incentivando trocas solidárias entre 
gestores, trabalhadores e usuários. São princípios norteadores da Política Nacional de Humanização 
(Humaniza SUS) EXCETO 
A) A valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no SUS, 

fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, 
etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas. 

B) O fortalecimento do atendimento de pacientes por um único profissional, de forma a fortalecer o vínculo 
entre ambos, evitando a transversalidade e grupalidade. 

C) O apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com 
a produção de sujeitos. 

D) A construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS. 
 

QUESTÃO 13 
Considerando a classificação dos resíduos de serviços de saúde, analise as afirmativas abaixo: 
I - O grupo A engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 
II - Materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, 

pontas diamantadas e lâminas de bisturi fazem parte do grupo D. 
III - O grupo B é composto por substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 

meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade. 

Assinale a(s) afirmativa(s) CORRETA(S) 
A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) I, apenas. 
D) II, apenas. 
 

QUESTÃO 14 
Foi prescrito 30 UI de insulina. A Instituição tem apenas seringa de 1 ml, graduada em 100 UI, e insulina de 
80 UI/ml. Quantos UI devem ser administrados? 
A) 80 UI. 
B) 30 UI. 
C) 37,5 UI. 
D) 21,5 UI. 
 

QUESTÃO 15 
Prescreveu-se um medicamento X 300mg EV. A Instituição tem a medicação com apresentação de 4%, em 
1ml. Quantos ml devem-se administrar desse medicamento X? 
A) 7,5 ml. 
B) 0,075 ml. 
C) 1 ml. 
D) 13,3 ml. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas. 
 

Jogos de azar 
 

          O prometido é devido: será que organizar Copas do Mundo ou Jogos Olímpicos compensa 
economicamente? A resposta instintiva seria dizer sim: durante os jogos, há turistas nas cidades, a economia 
floresce – e o nome do país sobe aos píncaros. Quem, em juízo perfeito, não receberia uma Copa ou uns 
Jogos Olímpicos de braços abertos? 
          Curiosamente, muita gente. Andrew Zimbalist, de quem falei “en passant” na semana retrasada, 
escreveu “Circus Maximus” (Brookings, 174 págs.), um dos mais sérios e detalhados estudos econômicos 
sobre Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. 
          Uma primeira conclusão: Copas e Olimpíadas são tão tentadoras que o número de países que se 
candidatam a tal honraria tem decrescido. Em 1997, existiam 12 candidatos para os Jogos Olímpicos de 
2004. Atenas venceu. Em 2013, apenas 5 para os Jogos de 2020. Tóquio venceu. Como explicar a deserção? 
          Uma palavra: dinheiro. Tirando honrosas exceções (já vamos lá), o investimento em grandes circos 
desportivos é ruinoso no curto e no longo prazos. 
          No curto prazo, e tendo em conta que as receitas dos jogos emigram para a Fifa ou para o Comitê 
Olímpico Internacional (COI), um aumento de turismo “desportivo” não significa um aumento do turismo 
geral. Durante os jogos, explica Zimbalist, é comum que o turista normal adie a sua visita para momentos 
mais calmos. Ou, então, que escolha outros destinos (mais baratos e menos lotados). 
          Os turistas que entram nem sempre compensam os turistas que preferem não entrar. Em Pequim, 
durante os Jogos de 2008, o número de visitantes foi inferior ao registrado em 2007. O mesmo nos Jogos de 
Londres em 2012. (Eu, por acaso, estive na cidade durante o período e amaldiçoei a minha sorte.) 
          E, se assim é com aqueles que vêm de fora, o mesmo acontece com quem vive dentro: o número de 
chineses que saíram do país aumentou 12% durante os Jogos Olímpicos. 
          E sobre os turistas desportivos? Cautela: as previsões “ex ante” quase nunca conferem com os 
resultados “a posteriori”. O autor apresenta números. A África do Sul esperava 400 mil visitantes para a 
Copa de 2010; apareceram entre 40 mil a 220 mil. Pequim esperava igual cifra; foram 235 mil. E o Brasil? 
          Fato: o país esperava 600 mil e o Ministério do Turismo falou em 1 milhão. Porém, a associação 
brasileira de aviação reportou uma quebra de viagens para o país entre 11% e 15%. Algo não bate certo 
aqui. 
          E no longo prazo? Infelizmente, os resultados não são animadores. Andrew Zimbalist apresenta mais 
números para moderar as “expectativas”. Escolho três exemplos. 
          Os jogos promovem o país no mundo? Duvidoso. Em 2000, ano dos Jogos de Sydney, entraram 2,7 
milhões de turistas. Em 2001, 2,6. Em 2002, 2,4. Em 2013, 2,3 – os efeitos de atração diluem-se no tempo. 
           Além disso, é preciso juntar à conta os custos de endividamento que permitiram construir estádios, 
piscinas etc. E que se estendem por duas ou mais gerações. 
          E por falar em estádios e outros equipamentos: o cenário é desolador. Olhemos para Pequim 
novamente: dos 22 equipamentos construídos para os Jogos, 21 apodrecem hoje ao sol – e com custos de 
manutenção exorbitantes. Isso significa que não há casos de sucesso? Claro que há. E até oferecem lições 
preciosas, conclui o autor. 
          A primeira lição é que nenhuma cidade ou país deve escolher organizar grandes torneios como 
modelo de desenvolvimento. Barcelona, que recebeu os Jogos Olímpicos em 1992, já tinha 27 dos 37 
equipamentos exigidos pelo COI. 
           Motivo simples: a cidade, desde o fim da ditadura franquista (1975), começou um programa de 
revitalização urbana destinada a melhorar as condições de vida dos catalães (transportes, lazer, espaços 
verdes etc.). Os jogos foram apenas a consequência, e não a causa, da modernização de Barcelona. 
          Por outro lado, e como se viu em Los Angeles em 1984, é aconselhável não rastejar aos pés do COI: 
os equipamentos não têm de ser todos novos para um circo que dura três ou quatro semanas. 
           Se o COI (ou a Fifa) não entende isso, o número de economias desenvolvidas vai desaparecer das 
candidaturas. E o terreno ficará livre para regimes iliberais (como a Rússia) ou países em desenvolvimento, 
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que deveriam usar os recursos disponíveis para fazerem o que Barcelona fez: nunca começar a casa pelo 
telhado. 

                  (CASTRO, Cláudio de Moura. Jogos de Azar. Revista Veja. 11 de março de 2015.)  
 
 

QUESTÃO 16 
Todas as alternativas representam, segundo o texto, expectativas e não consequências das Copas e 
Olimpíadas para os países-sede, EXCETO 
A) Desenvolvimento. 
B) Promoção do país-sede no mundo. 
C) Aumento significativo de receita para o país-sede. 
D) Altos custos com manutenção de equipamentos. 
 

QUESTÃO 17 
Para defender o seu ponto de vista, o autor usa vários recursos argumentativos, entre esses recursos NÃO se 
encontra: 
A) Linguagem figurada. 
B) Epígrafe. 
C) Citação indireta. 
D) Interrogação. 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho: “[...] países em desenvolvimento, que deveriam usar os recursos disponíveis para 
fazerem o que Barcelona fez: nunca começar a casa pelo telhado.” (Linhas 48-49) 
Tendo em vista o contexto em que foi empregada, infere-se que a  expressão destacada significa, EXCETO 
A) Os países em desenvolvimento devem fazer como Barcelona fez: modernizar-se para receber grandes 

eventos. 
B) Os países devem modernizar-se para melhorar a vida da sua população. 
C) Ver a organização de grandes eventos como oportunidade de desenvolvimento é uma ideia errônea. 
D) Sediar Copas e Jogos Olímpicos nem sempre é sinal da modernização de um país ou cidade.  
 

QUESTÃO 19 
Para tornar os seus argumentos consistentes, o autor lança mão de algumas estratégias argumentativas. Entre 
elas, NÃO se encontra o uso de  
A) dados estatísticos. 
B) exemplificações. 
C) citações diretas de pesquisadores. 
D) argumentos de autoridade. 
 

QUESTÃO 20 
Em relação aos  sinais de pontuação usados no texto, é correto afirmar, EXCETO 
A) As interrogações foram usadas como estratégia argumentativa. 
B) As aspas foram usadas obedecendo-se a regras diferentes. 
C) Os parênteses intercalam informações objetivas e subjetivas. 
D) Os travessões não poderiam ser substituídos por vírgulas. 
 

QUESTÃO 21 
Ainda em relação ao trecho da questão anterior, é INCORRETO afirmar: 
A) Os termos ‘ex ‘ e ‘ante’ são dois prefixos que significam ‘posição anterior’. 
B) Os termos ‘ex’, ‘ante’ e ‘a posteriori’ têm significados semelhantes. 
C) A expressão ‘a posteriori’, semanticamente, contrapõe-se  aos termos ‘ex’ e ‘ante’. 
D) A expressão ‘a posteriori’, no texto, pode ser substituída pelo termo ‘depois’. 
 

QUESTÃO 22 
Observe o trecho: “Por outro lado, e como se viu em Los Angeles em 1984, é aconselhável não rastejar aos 
pés do COI ...” (Linha 44). Em relação à organização sintática do trecho, pode-se afirmar, EXCETO 
A) A vírgula depois do termo “Por outro lado” foi usada para separar adjunto adverbial antecipado. 
B) Verifica-se a presença de um elemento coesivo que introduz no trecho uma ideia de conformidade. 
C) Há, no trecho, verbos flexionados no pretérito perfeito e presente do indicativo. 
D) O termo ‘como’ introduz no trecho uma ideia de comparação. 
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QUESTÃO 23 
Considere o uso do sinal indicativo de crase no trecho: “Além disso, é preciso juntar à conta os custos de 
endividamento que permitiram construir estádios, piscinas etc.”. (Linhas 32-33) 
Em relação a esse uso, pode-se afirmar que 
A) é facultativo, já que não há, na estrutura sintática, condições que tornam esse uso obrigatório. 
B) é obrigatório, porque verifica-se o uso de locução prepositiva feminina. 
C) é obrigatório, uma vez que o termo regente exige preposição ‘a’ que se contrai com o artigo ‘a’. 
D) é facultativo, porque o verbo ‘juntar’ exige a  preposição ‘a’, porém o termo ‘conta não exige artigo 

feminino ‘a’.  
 

QUESTÃO 24 
Considere o verbo negritado no trecho: “E, se assim é com aqueles que vêm de fora, o mesmo acontece com 
quem vive dentro: o número de chineses que saíram do país aumentou 12% durante os Jogos Olímpicos”. 
(Linhas 20-21) 
Em relação a esse verbo, pode-se afirmar, EXCETO 
A) trata-se do verbo vir, flexionado na terceira pessoa do plural, para concordar com o sujeito a que ele se 

refere. 
B) encontra-se acentuado seguindo a mesma regra do verbo ‘ter’. 
C) se for conjugado na 3.ª pessoa do singular, no tempo verbal em que foi empregado no texto, assume a 

grafia ‘vem’. 
D) trata-se do verbo vir, flexionado na terceira pessoa do singular, para concordar com o sujeito a que ele se 

refere. 
 

QUESTÃO 25 
Considere a organização morfossintática do trecho: “Se o COI (ou a Fifa) não entenderem isso, o número de 
economias desenvolvidas vai desaparecer das candidaturas. E o terreno ficará livre para regimes iliberais 
(como a Rússia) ou países em desenvolvimento, que deveriam usar os recursos disponíveis para fazerem o 
que Barcelona fez: nunca começar a casa pelo telhado”. (Linhas 46-49) 
Em relação à morfossintaxe do trecho, é correto afirmar, EXCETO 
A) Há o uso de uma conjunção expressando uma ideia de condição. 
B) O segundo período representa uma causa em relação ao primeiro. 
C) O verbo auxiliar de locução “vai desaparecer” concorda com o termo “número”. 
D) Se os parênteses forem retirados, não haverá alteração de sentido do trecho. 




