
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FARMACÊUTICO 



 

 

 

PARTE I - FARMACÊUTICO 
 

01 - Marque a alternativa que não condiz com características 
referentes a anfotericina B: 

A) A infusão deve ser lenta (entre 2h a 6h) 
B) Deve-se usar o medicamento imediatamente após a 

diluição. 
C) A solução deve ser protegida da luz 
D) O pó e reconstituído com água bidestilada e a diluição 

em solução de cloreto de sódio a 0,9%. 
E) Após reconstituído o medicamento tem estabilidade 

por 24h a temperatura ambiente e 7 dias sob 
refrigeração. 

 

02 - São preparações que contém partículas de fármaco 
finamente divididas e distribuídas de modo uniforme em um 
veículo no qual o fármaco apresenta mínima solubilidade. 

A) Elixir 
B) Suspensão  
C) Emulsão 
D) Xarope 
E) Solução  

 

03 - São características das Formas Farmacêuticas de 
Liberação Controlada, exceto: 

A) Administração conveniente (menor número de doses) 
B) Alvos dirigidos 
C) Administração não segura (aumento de efeitos 

irritantes e tóxicos) 
D) Aumenta a estabilidade química do ativo (degradação 

química e enzimática) 
E) Variação da composição e natureza dos veículos 

 

04 - Constitui exemplo de Formas Farmacêuticas de 
Liberação Controlada, exceto: 

A) Cápsulas gastrorresistentes 
B) Comprimidos liberação modificada 
C) Morfina administrada em bomba de infusão 
D) Comprimidos de liberação lenta 
E) Cremes, pomadas e géis transdérmicos 

 

05 - Fármaco de escolha para tratamento da sífilis: 
A) Penicilina benzatina 1.200.000 unidades uma vez por 

semana por três semanas 
B) Azitromicina 1g/dia por 5 dias 
C) Ciprofloxacino 500mg -1 comprimido de 12/12 horas 

por 10 dias 
D) Ampicilina 4g/dia por dez dias 
E) Penicilina benzatina 2.400.000 unidades uma vez por 

semana por três semanas 
 

06 - No que diz respeito a escrituração dos medicamentos da 
Portaria 344/98 do Ministério da Saúde marque a alternativa 
incorreta: 

A) Apenas em Livro de Registro Específico para 
indústria farmoquímica, laboratórios farmacêuticos, 
distribuidoras, drogarias e farmácias. 

B) Livro de Receituário Geral - para farmácias 
magistrais. 

C) Excetua-se da obrigação da escrituração de que trata 
este capítulo, as empresas que exercem 
exclusivamente a atividade de transportar. 

D) Os livros a que se refere a escrituração dos 
medicamentos da portaria 344/98, poderão ser 
elaborados através de sistema informatizado 
previamente avaliado e aprovado pela Autoridade 
Sanitária do Estado, Município ou Distrito Federal. 

E) Cada página do Livro de Registro Específico destina-
se a escrituração de uma só substância ou 
medicamento, devendo ser efetuado o registro através 
da denominação genérica (DCB), combinado com o 
nome comercial. 

 

07 - Medicamento que pertence a LISTA DAS 
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (Sujeitas a 
Notificação de Receita "A"): 

A) Zolpidem 
B) Bromazepam 
C) Carbamazepina 
D) Etorfina 
E) Tiopental 

 

08 - Mecanismo de ação dos benzodiazepínicos: 
A) Provocam abertura dos canais de K e inibem os de Ca 

na membrana  
B) Baseia-se na atuação nos sistemas inibitórios de 

neurotransmissão do ácido-gama-amino-butírico  
C) Diminuem assim atividade neuronal ou aumentam 

quando inibir sistemas inibitórios 
D) Inibição seletiva da recaptação de serotonina na fenda 

sináptica, fazendo com que aumente a concentração 
desse neurotransmissor 

E) Aumentam a concentração na sinapse de 
norepinefrina ou de serotonina no sistema nervoso 
central, ao bloquear sua recaptação pela membrana 
neuronal pressináptica. 

 

09 - Antidepressivo pertencente a classe dos tricíclicos: 
A) Fluoxetina 
B) Sertralina 
C) Fluvoxamina 
D) Paroxetina 
E) Imipramina 

 

10 - São cefalosporinas de terceira geração, exceto: 
A) ceftriaxona 
B) Cefixima 
C) Cefoperazona 
D) Ceftazidima 
E) Cefalotina 

 

11 - Qual dos medicamentos relacionados pode causar aborto 
por relaxamento da musculatura uterina? 

A) Salbutamol  
B) Metildopa 
C) Propranolol 
D) Terbutalina 
E) Fenoterol  



 

 

 

12 - Assinale a alternativa correta. Tratamento mais eficaz 
utilizado para na intoxicação por inseticidas 
organofosforados; 

A) Anticolinesterásicos  
B) Adrenérgicos 
C) Antiadrenergicos  
D) Colinérgicos  
E) Anticolinérgicos  

 
13 - Podemos falar sobre as propriedades físico-químicas e ação 
dos fármacos: 

I- As propriedades físico-químicas dos fármacos influem 
diretamente na ação biológica dos fármacos, sendo apropriado 
se referir a elas como propriedades biofarmacêuticas. Exemplos 
de tais propriedades incluem solubilidade, coeficientes de 
partição óleo/água, difusividade, grau de ionização, 
polimorfismo, que, em suma, são determinadas pela estrutura 
química das substâncias.  

II- As propriedades físico-químicas dos fármacos estão 
intimamente relacionadas com as fases farmacêutica (absorção) 
e farmacocinética, repercutindo diretamente na sua 
biodisponibilidade e no tempo de meia vida do fármaco. A 
estrutura química (incluindo a estereoquímica) é essencial para 
a ação do fármaco em um receptor específico (fase 
farmacodinâmica). 

A) Somente a afirmativa II está correta 
B) As afirmativas I e II estão corretas e a afirmativa II 

complementa a I 
C) Somente a afirmativa I está correta 
D) As afirmativas I e II estão corretas e a afirmativa II não 

complementa a I 
E) As afirmativas I e II estão incorretas 

 
14 - Podemos falar sobre a síntese de fármacos: 

I- A salicina foi isolada pela primeira vez em 1829 pelo 
farmacêutico francês H. Leurox. Contudo, seu potencial 
terapêutico era conhecido desde a Antiguidade. 

II- Muito embora derive do produto natural salicina, não foi o 
primeiro fármaco sintético empregado na terapêutica, apesar de 
ter sua síntese concluída em 1897, pelo químico alemão Felix 
Hoffman. 

A) Somente a afirmativa II está correta 
B) As afirmativas I e II estão corretas e a afirmativa II 

complementa a I 
C) Somente a afirmativa I está correta 
D) As afirmativas I e II estão corretas e a afirmativa II não 

complementa a I 
E) As afirmativas I e II estão incorretas 

 
15 - Qual fármaco podemos obter como derivado sintético, 
utilizando ao Salgueiro Branco como matéria prima? 

A) Cloroquina 
B) Ácido acetil salicílico 
C) Cloranfenicol 
D) Aciclovir 
E) Abacavir  

 
 

16 - Qual fármaco presenta no vegetal do gênero Cinchona? 
A) Ácido acetil salicílico 
B)  Cloranfenicol 
C) Aciclovir 
D) Abacavir  
E) Cloroquina 

 
17 - A imagem representa a estrutura de (a): 

 
A) Penicilina V 
B) Meticilina 
C) Oxacilina 
D) Penicilina G 
E) Amoxaxilina 

 
18 - Podemos falar sobre a síntese do cloranfenicol. 

I- Ainda dentro da classe dos antibióticos, o cloranfenicol um 
fármaco que merece destaque, por ter sido o primeiro antibiótico 
ativo de via oral e o primeiro fármaco com centros (i.e. carbonos) 
assimétricos a ser produzido por rota sintética, em 1947.  

II- O cloranfenicol inicialmente era produzido através de 
fermentação por Streptomyces venezuela. É interessante ressaltar 
que o cloranfenicol possui dois centros quirais, 
consequentemente 4 isômeros, onde apenas o isômero treo (R,R) 
apresenta atividade antibiótica. 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) As afirmativas I e II estão corretas e a afirmativa II não 

complementa a I 
D) As afirmativas I e II estão corretas e a afirmativa II 

complementa a I 
E) As afirmativas I e II estão incorretas 

 
19 - Partindo da molécula da morfina, podemos sintetizar a 
molécula da heroína. Isso será possível se for feita uma: 

A) Di-acetilação 
B) Metilação 
C) Acetilação 
D) Hidroxilação 
E) Di-metilação 

  
 
 
 
 
 
 

[Digite uma citação 

[Digite uma citação do 



 

 

 

20 - Assinale a alternativa correta. A imagem mostra a rota 
sintética de qual medicamento? 

A) Abacavir 
B) Cloranfenilcol 
C) Acliclovir 
D) Vardenafila  
E) Sildenafila  

 

21 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 
I- Etnofarmacologia é a ciência que estuda o conhecimento 

popular sobre fármacos, de determinado grupo étnico ou social, 
relacionado a sistemas tradicionais de medicina.  

II- Etnobotânica é a ciência, que estuda simultaneamente as 
contribuições da botânica e da etnologia, evidenciando as 
interações entre as sociedades humanas e plantas como sistemas 
dinâmicos. Também consiste no estudo das aplicações e dos 
usos tradicionais dos vegetais pelo homem.  

III- Fitocomplexo: conjunto de todas as substâncias, originadas do 
metabolismo secundário, responsáveis, em conjunto, pelos 
efeitos biológicos de uma planta medicinal ou de seus derivados 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas  
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 
22 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 

I- Preparação, destinada a ser feita pelo consumidor, que 
consiste na ebulição da droga vegetal em água potável por 
tempo determinado. Método indicado para partes de 
drogas vegetais com consistência rígida, tais como cascas, 
raízes, rizomas, caules, sementes e folhas coriáceas ou que 
contenham substâncias de interesse com baixa 
solubilidade em água 

II- Preparação, destinada a ser feita pelo consumidor, que 
consiste em verter água potável fervente sobre a droga 
vegetal e, em seguida, tampar ou abafar o recipiente por 
um período de tempo determinado. Método indicado para 
partes de drogas vegetais de consistência menos rígida, 
tais como folhas, flores, inflorescências e frutos, ou com 
substâncias ativas voláteis ou ainda com boa solubilidade 
em água 

III- Preparação, destinada a ser feita pelo consumidor, que 
consiste no contato da droga vegetal com água potável, a 
temperatura ambiente, por tempo determinado, específico 
para cada droga vegetal. Método indicado para drogas 
vegetais que possuam substâncias que se degradem com o 
aquecimento 



 

A) Decocção, maceração e infusão  
B) Decocção, infusão e maceração 
C) Infusão, Decocção e maceração 
D) Infusão, maceração e Decocção 
E) Maceração, Decocção e infusão  

 
23 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 

I- O comércio de determinados correlatos, tais como, aparelhos 
e acessórios, produtos utilizados para fins diagnósticos e 
analíticos, odontológicos, veterinários, de higiene pessoal ou 
de ambiente, cosméticos e perfumes, exercido por 
estabelecimentos especializados, poderá ser extensivo às 
farmácias e drogarias, observado o disposto em lei federal e na 
supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

II- Para atendimento exclusivo a seus usuários, os 
estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de 
medicamentos, desde que em quantidades não superiores a dez 
unidades de cada exemplar e observado o disposto em lei 
federal e na supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 

III- A venda de produtos dietéticos será realizada nos 
estabelecimentos de dispensação e, desde que não contenham 
substâncias medicamentosas, pelos do comércio fixo. 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II está correta 
C) Somente a afirmativa III está correta 
D) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

 
24 - Assinale a alternativa correta. Prática profissional no qual o 
paciente é o principal beneficiário das ações do farmacêutico. O 
compêndio das atitudes, dos comportamentos, dos 
compromissos, das inquietudes, dos valores éticos, das funções, 
dos conhecimentos, das responsabilidades e das habilidades do 
farmacêutico na prestação da farmacoterapia, com objetivo de 
alcançar resultados terapêuticos definidos na saúde e na 
qualidade de vida do paciente. Podemos definir como sendo: 

A) Assistência farmacêutica 
B) Assistência técnica 
C) Ato farmacêutico 
D) Atenção farmacêutica 
E) Dispensação  

 
25 - Assinale a alternativa correta. Identificação e avaliação dos 
efeitos, agudos ou crônicos, do risco do uso dos tratamentos 
farmacológicos no conjunto da população ou em grupos de 
pacientes expostos a tratamentos específicos. Podemos definir 
como sendo: 

A) Farmacovigilância 
B) Farmacoterapia 
C) Farmacotoxicologia  
D) Farmacoepidemiologia 
E) Farmacoterapeutica   

 
26 - Assinale a alternativa correta. Qual dos vegetais pode causas 
trombocitopenia e granulocitopenia? 

A) Pausinystalia yohimbe 
B) Glycyrrhiza glavra L. 
C) Catharanthus roseus L.  
D) Cássia ssp. 
E) Digitalis purpúrea L. 

 

27 - Assinale a alternativa correta. Pode apresentar efeito no 
tratamento da narcolepcia: 

A) Papaver somniferum L. 
B) Efedra sinica Stapf 
C) Chondodendron tomentossum R. & P.  
D) Datura metel L. 
E) Cássia ssp. 

 
28 - Assinale a alternativa correta. O vegetal Catharanthus 
roseus L é conhecido popularmente como: 

A) Ioimbe 
B) Vinca  
C) Dedaleira  
D) Fava-de-calabar 
E) Luvas de nossa senhora  

  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 
 


