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01. As duas primeiras linhas do texto trazem a informação de que um grande número de pessoas (entre 44.000 e 98.000) nos Estados 
Unidos morrem anualmente devido a erros cometidos por médicos.

 Resposta: C

02. O início do segundo parágrafo nos informa que a criação de uma página na Internet, criada para ajudar no que for prescrito, foi a 
solução encontrada para diminuir a incidência dos erros médicos.

 Resposta: E

03. Dentre várias funções da página criada para orientar os médicos nos Estados Unidos está a de ajudar os médicos a checar medicamentos 
de forma eletrônica.

 Resposta: D

04. O texto afi rma claramente que um outro site, chamado Cigna Healthcare, ajudou a reduzir em 15% os erros na prescrição de pílulas 
anticoncepcionais.

 Resposta: B

05. A segunda linha do segundo parágrafo traz a informação de que a empresa Web Information Transfer Systems está baseada na cidade 
americana de Phoenix, no estado do arizona.

 Resposta: A

06. A palavra blunder, em destaque na questão, signifi ca erro ou engano, encontrando assim sinônimo na palavra mistake, presente na 
opção B.

 Resposta: B

07. Em inglês, a palavra physician equivale em português à palavra médico, que tem como sinônimo, assim como em português, a palavra 
doctor (doutor).

 Resposta: A

08. A palavra advise, em destaque na questão, signifi ca aconselhar ou orientar, encontrando assim sinônimo na palavra orient, presente 
na opção D.

 Resposta: D

09. A palavra electronically (eletronicamente), presente na linha 12 do texto, é empregada no texto com a função de advérbio de modo.

 Resposta: C

10. Na expressão em destaque a palavra “testing” está empregada com o sentido de exame, teste. Sendo assim, a referida palavra tem 
a função de substantivo (noun).

 Resposta: A
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