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Leia o texto a seguir para responder às questões 1 a 3.
“Unde Malum”
Os sapatinhos sem meias, a roupa encharcada, o rosto suavemente deitado sobre a
areia da praia em Bodrum, na Turquia. Aylan Shenu, o refugiado sírio de 3 anos, parecia
adormecido, em uma daquelas imagens de desconcertante inocência que só uma criança
subitamente vencida pelo cansaço é capaz de produzir. A sensação boa dura pouco. Logo se
percebe que Aylan está morto. Seu corpo inerte foi jogado na areia pelas ondas do
Mediterrâneo. A legenda da foto informa que Aylan morreu afogado com a mãe, Rehan, e o
irmão de 5 anos, Galip, quando o barco precário que os transportava afundou. Só Abdullah, o
pai do menino, sobreviveu. Como dezenas de milhares de outros sírios vêm fazendo em
desespero, os Shenu lançaram-se ao mar para fugir da guerra civil insana que arrasa o seu país.
As cenas do corpo de Aylan na areia – e, em outra foto, carregado nos braços por um
policial turco – foram fortes demais mesmo para um mundo anestesiado por desgraças que
chegam sem parar a bilhões de pessoas instantaneamente pela internet. A mente humana só
tem a fé e a arte para não perder a razão diante de imagens como as de Aylan. Santo
Agostinho, um portento da inteligência cristã, nunca conseguiu conciliar a ideia de um Deus
onipotente, soberanamente bom, com a existência do mal no mundo. Sua indagação em latim
“Unde malum” (“De onde vem o mal?”) atravessa os séculos sem resposta inteiramente
satisfatória. No poema com esse título, o polonês Czeslaw Milosz, ganhador do Nobel de
literatura em 1980, responde que o bem e o mal só existem no homem – e se a espécie
humana deixar de existir eles também desaparecerão. “El pie del niño aún no sabe que es pie”
– assim o poeta chileno Pablo Neruda descreveu sua perplexidade metafísica ante os mistérios
da caminhada humana. O escritor americano Ernest Hemingway famosamente venceu os
amigos em uma disputa literária para ver quem conseguiria comover os demais com a história
mais curta: “Vendo sapatinho de bebê. Nunca usado”. Pendendo solto dos braços do policial
turco em Bodrum, os pezinhos de Aylan, dentro dos sapatos sem serventia, ainda não sabiam
que eram pés. Isso é que mais dói.
(Carta ao Leitor. Veja. 9/09/2015. p. 12)
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1) Analise as proposições a seguir quanto à compreensão do texto “Unde Malum”:
I- Na Carta ao Leitor, é possível constatar que o autor do texto acredita que a origem do mal
é a própria humanidade, haja vista a seleção argumentativa do trecho “ganhador do Nobel
de literatura em 1980, responde que o bem e o mal só existem no homem”.
II- A Carta ao Leitor pode ser considerada uma espécie de texto pertencente aos gêneros de
leitura do real, que visam ao jornalismo opinativo, na medida em que analisa e discute um
fato, considerando sua conjetura.
III- A Carta ao Leitor, também conhecida como Editorial, apresenta um fato, dispondo da
possibilidade de expressar o posicionamento do jornal ou revista a que pertence.
Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)

Apenas III.
Apenas II e III.
Apenas I e III.
Nenhuma das alternativas.

2) Ainda sobre a Carta ao Leitor, analise as proposições a seguir:
I- O autor do texto expressa claramente sua opinião em relação aos conflitos que vêm
acontecendo em países do Oriente Médio, cujos frutos são incontáveis mortes desde 2011.
II- O trecho “para fugir da guerra civil insana que arrasa o seu país” (linha 09) representa a
finalidade do ato expresso no trecho “os Shenu lançaram-se ao mar” (linha 09) e também
trata-se de uma oração subordinada adverbial final.
III- O autor do texto utiliza argumentos de autoridade, haja vista as referências realizadas a
personalidades de renome.
IV- Em “um portento da inteligência cristã” (linha 14), o autor da Carta ao Leitor refere-se a
Santo Agostinho, utilizando a palavra “portento”, que significa “bispo”.
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas I.
c) Apenas I e II.
d) Nenhuma das alternativas.

3) Quanto ao conhecimento da Gramática Normativa, analise as proposições que seguem.
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I- O trecho “sobre a areia da praia em Bodrum, na Turquia” (linha 1 e 2) representa a função
de um adjunto adverbial de lugar, na medida em que expressa sentido espacial na
localização do corpo onde a criança havia sido encontrada.
II- No trecho “As cenas do corpo de Aylan na areia – e, em outra foto, carregado nos braços
por um policial turco –“ (linhas 10 e 11), o uso do travessão justificase na necessidade de
inserção de informação, configurando a função de aposto aditivo.
III- O termo em destaque no trecho “que chegam sem parar a bilhões de pessoas
instantaneamente pela internet” (linha 11 e 12) funciona como pronome relativo e pode ser
substituído por “os quais”.
IV- No trecho “O escritor americano Ernest Hemingway famosamente venceu os amigos em
uma disputa literária para ver quem conseguiria comover os demais com a história mais
curta” (linhas 21 a 23), é possível observar a existência de um aposto especificativo em
“Ernest Hemingway”. Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as proposições II e III são falsas.
b) As proposições I, III e IV são corretas.
c) Apenas as proposições I e II estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas.
Leia o texto a seguir para responder à questão 4.
SONHOS PARA JOHN LENNON
Ei, meu amigo John,
por aqui nada mudou!
Os limites dos sonhos
ainda não são diferentes
daquilo que você imaginou,
apenas muitos computadores
e poucas emoções,
muitos mísseis,
muita tensão,
muito vidro,
muito aço,
pouco tempo,
pouco espaço,
e uma saudade sua
e dos seus versos
numa nova canção.
Ser artista e gente como você
é diferente do que posso imaginar,
diferente de tudo, diferente do diferente,
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"aqui, ali, em qualquer lugar".
Nem você, nem Beethoven,
nem Schubert, nem Bach
comporia uma sinfonia
para que pudesse o povo, um dia,
acreditar, sonhar e imaginar.
"O sonho não acabou".
"Nada vai mudar nosso mundo".
"I don’t expect you understand".
Eu não espero que você entenda,
apenas compreenda,
que o sonho acabou... para você, John,
para nós, ainda não,
Passaram-se os anos,
cinco tiros não calam uma geração.
Estouram-se os miolos do cantor,
mas não apagam o seu canto.
E na porta do Dakota
um idiota
calou o mundo
por alguns segundos,
calou um pássaro,
mas não seu canto,
que por encanto,
acordou nos muros
de alguma cidade
do interior
do coração
de algum país.
"Somos todos água,
mas de rios diferentes.
Um dia nos encontraremos
no mar e evaporamos juntos".
"Imagine all the people
living life in peace"...
"Imagine todas as pessoas
Vivendo a vida em paz"...
VIEIRA, Jaime. Reencanto II: antologia poética. Maringá: Massoni, 2016, p. 26.
4) Com relação ao texto de Jaime Vieira, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Na poesia, o poeta tece uma crítica ao rumo da humanidade, que exprime uma visão de
frieza, individualidade e conflitos.
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b) Trata-se de uma poesia, gênero textual da esfera literária.
c) Na poesia, o eu-lírico faz uso das aspas em trechos que não seriam de sua autoria.
d) Nenhuma das alternativas.

Para responder às questões 5 e 6, leia atentamente o texto que segue.
Grito Negro
Eu sou carvão!
E tu arrancas-me brutalmente do chão
e fazes-me tua mina, patrão
Eu sou carvão!
E tu acendes-me patrão
para te servir eternamente como força motriz
mas eternamente não, patrão
Eu sou carvão
e tenho que arder, sim
e queimar tudo com a força da minha combustão
Eu sou carvão
tenho que arder na exploração
arder até as cinzas da maldição
arder vivo como alcatrão, meu irmão
até não ser mais a tua mina, patrão
Eu sou carvão
Tenho que arder
queimar tudo com a força da minha combustão
Sim!
Eu serei o teu carvão, patrão!
José Craveirinha. In: Mário de Andrade (org.). Antologia temática de poesia africana. 3. ed.
Lisboa: Instituto Cabo-verdeano do Livro, 1980. v. 1, p. 180.

5) Assinale a alternativa CORRETA referente ao texto.
a) A poesia de Craveirinha exterioriza impressões do sujeito lírico sobre sua própria condição
de indivíduo explorado por meio de uma analogia estabelecida entre o eu que se expressa e o
“carvão”, podendo ser considerado um poema de denúncia social.
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b) Grito Negro de José Craveirinha apresenta um eu lírico que expressa sua insatisfação quanto
a sua realidade trabalhista, relatando fatos cotidianos de seu contexto, sendo possível dizer
que se trata de um texto de gênero discursivo narrativo, haja vista o relato tecido pelo escritor.
c) A poesia, gênero literário capaz de representar/recriar de maneira poética a realidade
concreta do ser humano, apresenta impressões sensoriais e linguagem denotativa capazes de
interagir socialmente com fins de intervenção social.
d) Nenhuma das alternativas.
6) Assinale a alternativa INCORRETA quanto as questões linguísticas do texto.
a) Apesar da poesia possuir o recurso denominado “licença poética”, é possível dizer que Grito
Negro apresenta uma espécie de erro linguístico, pois, conforme a Gramática da Língua
Portuguesa, o pronome “te” (linha 6) deveria ser substituído por “lhe”, em virtude daquele ser
um pronome pessoal oblíquo tônico, enquanto este pertence à classificação de pronome
oblíquo átono por exercer função de objeto direto.
b) Na poesia, o eu lírico está na primeira pessoa do singular, tendo em vista a apresentação
das impressões que ele possui de sua própria condição de explorado e o uso de pronomes tais
como “eu” e “me”.
c) As palavras “carvão” e “mina” possuem uma relação direta na medida em que apresentam
significações figuradas, utilizadas na descrição daquilo que o eu lírico representa para seu
patrão.
d) Nenhuma das alternativas.
Para responder às questões 7 a 10, leia o texto que segue.
Um certo tipo de função psicológica é talvez a primeira coisa que nos ocorre quando
pensamos no papel da literatura. A produção e a fruição desta se baseiam numa espécie de
necessidade universal de ficção e de fantasia, que de certa forma é coextensiva ao homem,
por aparecer invariavelmente em sua vida, como indivíduo e como grupo, ao lado da satisfação
das necessidades mais elementares. E isto ocorre no primitivo e no civilizado, na criança e no
adulto, no instruído e no analfabeto. A literatura propriamente dita é uma das modalidades
que funcionam como resposta a essa necessidade universal, cujas formas mais humildes e
espontâneas de satisfação talvez sejam coisas como a anedota, a adivinha, o trocadilho, o
rifão. Em nível complexo surgem as narrativas populares, os contos folclóricos, as lendas, os
mitos. No nosso ciclo de civilização, tudo isto culminou de certo modo nas formas impressas,
divulgadas pelo livro, o folheto, o jornal a revista: poema, conto, romance, narrativa
romanceada. Mais recentemente ocorreu o boom das modalidades ligadas à comunicação
oral, propiciada pela técnica: fita de cinema, [...] história em quadrinhos, telenovela. Isto, sem
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falar no bombardeio incessante da publicidade, que nos assalta de manhã e à noite, apoiada
em elementos de ficção e de poesia e em geral da linguagem literária.
Portanto, por via oral ou visual, sob formas curtas e elementares, ou sob complexas
formas extensas, a necessidade de ficção se manifesta a cada instante; aliás, ninguém pode
passar um dia sem consumi-la, ainda que sob a forma de palpite na loteria [...].
Antonio Cândido. A literatura e a formação do homem. Revista Ciência e Cultura, set.
1972, p. 804.

7) Assinale a alternativa CORRETA em relação ao texto.
a) Antonio Candido, estudioso da literatura, opina sobre a relevância da poesia no processo de
civilização e formação da humanidade.
b) Ao afirmar que a poesia é coextensiva ao homem por aparecer invariavelmente em sua vida,
o autor indica que a poesia representa um recurso literário supérfluo para que se estabeleça as
relações sociais convencionais entre a humanidade e seu contexto existencial.
c) No excerto do artigo escrito por Antonio Candido, publicado na década de 1970, é possível
observar a defesa da literatura como uma das formas de se satisfazer a necessidade de
sistematização da fantasia pelo ser humano.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao texto.
a) Antes do boom (linha 12) das modalidades relacionadas à linguagem oral, a humanidade
usufruía apenas de formas literárias mais simples como a poesia e a narrativa romanceada.
b) Ao utilizar a expressão “No nosso ciclo de civilização” (linha 10), Candido se refere a um
conjunto de características sociais, políticas, econômicas, culturais e tecnológicas, ou seja, a
um estado em que se encontra a humanidade.
c) O desenvolvimento de técnicas e das tecnologias propiciou a propagação de diversos
gêneros textuais antes inexistentes.
d) Nenhuma das alternativas.
9) Analise as proposições a seguir.
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I- As palavras “nível” (linha 09) e “necessidade” (linha 3) integram o mesmo grupo de palavras
conforme sua tonicidade.
II- As palavras “ficção” (linha 3) e “é” (linha 1) correspondem a mesma classificação quanto à
tonicidade, em virtude de constituírem o grupo de palavras oxítonas.
III- Os vocábulos “jornal” (linha 11) e “talvez” (linha 1) pertencem ao grupo das palavras
oxítonas, uma vez possuírem a penúltima sílaba tônica.
IV- A palavra “psicológica” (linha 1) é uma palavra proparoxítona e as palavras que pertencem
a essa classificação são todas acentuadas. Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas II, III e IV.
b) Apenas I e IV.
c) Apenas I, II e IV.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa INCORRETA.
a) O vocábulo “cujas” (linha 07) pode ser classificado como um pronome possessivo, que
remete à “necessidade universal” (linha 07).
b) É possível afirmar que o texto apresenta uma linguagem conotativa em trechos como “Isto,
sem falar no bombardeio incessante da publicidade, que nos assalta de manhã e à noite”
(linhas 13 e 14).
c) A palavra “boom” (linha 12) encontra-se grafada em itálico, na medida em que representa
um empréstimo linguístico.
d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO SUS

11) A Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, denominada “Lei Orgânica da Saúde”,
a)

diz respeito à participação da Comunidade e às Transferências de Recursos Financeiros

para os entes Federados.

b)

diz respeito às condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
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c)

organiza o pacto pela saúde nas suas três dimensões: pela vida, em defesa do SUS e

gestão do SUS.

d)

regulamenta as diretrizes operacionais do pacto pela vida e do pacto de gestão.

12) O Pacto pela Vida é um compromisso dos gestores do SUS - Sistema Único de Saúde em
torno de seis prioridades que apresentam grande impacto sobre a situação de saúde da
população brasileira. Qual das seguintes alternativas NÃO apresenta uma dessas
prioridades?

a) Saúde do idoso.
b) Controle do câncer de mama e do colo do útero.
c) Responsabilidade e morte nas estradas.
d) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias.

13) São atribuições comuns do SUS descritas pela lei orgânica de saúde, exceto:

a) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção
da saúde do trabalhador.
b) Participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e
colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.
c) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.
d) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e
a orientação programática.
14) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
I - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e
participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e
outros insumos.
II - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
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III - Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
Assinale a opção que classifica de modo correto, entre verdadeiro e falso, respectivamente, as
afirmações apresentadas:

a) V, F e V
b) F, F e V
c) V, V e V
d) V, F e F

15) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado do governo, caracterizado por ser de caráter
a)

consultivo e provisório.

b) consultivo e permanente.
c)

deliberativo e provisório.

d) deliberativo e permanente.

16) Nos termos da Lei nº 8.080/90, a articulação das políticas e programas, a cargo das
comissões intersetoriais, abrangerá, especialmente, entre outros, as seguintes atividades:
I - Alimentação e nutrição.
II - Saneamento e meio ambiente.
III - Ciência e tecnologia.
IV - Recursos humanos.
Estão CORRETOS:
a) Todos os itens.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os tens I, III e IV.
d) Somente os itens I, II e IV.
17) Conforme a lei 8080/90, que estabelece os princípios e diretrizes do SUS (Sistema único de
Saúde), das alternativas a seguir, qual NÃO é considerada um princípio do SUS?
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
b) Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde.
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c) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
d) A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito
respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia.

18) São competências do SUS definir e coordenar os sistemas de, exceto:
a)
b)
c)
d)

Controle de agressões ao meio ambiente.
Redes integradas de assistência de alta complexidade.
Rede de laboratórios de saúde pública.
Vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.

19) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde é uma medida descrita pela lei
orgânica de saúde como:
a) Princípios de diretrizes do SUS.
b) Princípios e atribuições do SUS.
c) Objetivos e atribuições do SUS.
d) Diretrizes e normativas do SUS.

20) Em relação a Atenção primária à Saúde e Saúde da Família, assinale a alternativa correta.
a) A atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, porém esta não abrange a
promoção e a proteção da saúde, centralizando-se apenas ne medicina curativa.

b) A atenção básica tem como principal objetivo desenvolver uma atenção integral que
compreenda e proponha intervenções mais efetivas diante da situação de saúde e autonomia
das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

c) Cada equipe da Saúde da Família é formada por uma equipe multiprofissional, composta por,
no mínimo, um médico, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem, um
fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo e agentes comunitários de saúde.

d) A equipe da saúde da família não é responsável por realizar primeiro atendimento às urgências
médicas e odontológicas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, complete a lacuna a seguir:
________________é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da
Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de
expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do
processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação
de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custoefetividade.
a) Equipe da Atenção Básica
b) Equipe de Saúde da Família
c) Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família
d) Nenhuma das alternativas.

22) Sobre o transtorno de estresse pós-traumático CORRETO afirmar que:
a) Os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático podem ocorrer de horas a anos
depois do trauma. Podem ser classificado como crônico quando os sintomas duram mais de 3
semanas.
b) Pacientes que sofrem de transtorno de estresse póstraumático, tem suas respostas
fisiológicas alteradas como: níveis aumentados de catecolominas plasmáticas e níveis
aumentados de epinefrina na urina.
c) O enfermeiro deve ficar alerta as seguintes alterações que pode caracterizar o estresse póstraumático: Pupilas com miose, cefaleia, taquicardia e sudorese.
d) Nenhuma das alternativas
23) O abuso de substâncias lícitas ou ilícitas gera problemas tanto para o indivíduo como
para a família. Com relação ao papel do enfermeiro na assistência desses pacientes é
CORRETO afirmar que:
a) O enfermeiro pode avaliar o abuso de álcool através do questionário CAGE.
b) A recidiva durante um tratamento de abuso de droga deve ser abordada como algo que não
faz parte do processo de reabilitação.
c) A avaliação do abuso de substâncias inclui: Saber informações da recorrência e do método
do uso. A quantidade utilizada é irrelevante.
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d) Nenhuma das Alternativas.
24) Com relação a reabilitação do paciente, assinale verdadeiro (V) ou falso (F).
( ) O enfermeiro está apto para avaliar a capacidade funcional do paciente, um dos
instrumentos utilizado para essa avaliação é a medida de independência funcional (FIMTM).
( ) O FIMTM é composto de 10 perguntas que aborda autocuidados como tomar banho, se
vestir e controle intestinal.
( ) O sistema de conferência de avaliação do paciente é uma escala usada para avaliar certas
áreas como a nutrição. Assinale a alternativa que corresponde a sequência CORRETA:
a) V – F – V.
b) V – V – V.
c) V – V – F.
d) Nenhuma das alternativas.
25) O paciente com comprometimento da mobilidade física requer cuidados para que não
ocorra deformidades dolorosas. A equipe de enfermagem deve intervir para que essas
complicações não ocorram, entre essas intervenções podemos citar:
a) Prevenção da queda plantar, essa deformidade ocorre pelo relaxamento do músculo
gastroenêmio. Para evitar essa deformidade o enfermeiro deve posicionar o paciente em
cadeira de rodas com os pés apoiados.
b) Prevenção da rotação externado quadril, esse procedimento serve para o conforto do
paciente, pois o quadril não tende a sofrer deformidade em pessoas acamada.
c) O posicionamento para evitar as complicações musculo esqueléticas, que consiste no
alinhamento corporal do paciente.
d) Nenhuma das Alternativas.
26) Analise as afirmativas abaixo e assinale verdadeiro (V) ou falso (F).
( ) O programa nacional de imunizações, foi criado em 1975 e busca a inclusão social de todas
as pessoas do país, pois as vacinas do programa estão disponíveis gratuitamente nos postos de
saúde.
( ) Oswaldo Cruz foi o idealizador da primeira campanha de vacinação em massa no Brasil.
( ) Em 1994 o Brasil recebeu um certificado que havia erradicado o vírus da Poliomielite.
Assinale a alternativa que corresponde a sequência CORRETA:
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a) F – V – V
b) V – V – F
c) F – F – V
d) Nenhuma das alternativas.
27) Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) com relação ao tratamento de feridas.
( ) O enfermeiro pode realizar consulta de enfermagem para orientar pacientes com feridas,
prescrevendo quando necessário soluções para o tratamento.
( ) O núcleo de apoio as equipe de saúde da família, possui um papel importante para
identificar na comunidade o público mais suscetível a gerar essa enfermidade, como os
diabéticos por exemplo, e assim gerar planos terapêuticos para essas pessoas.
( ) Na consulta de enfermagem o enfermeiro pode utilizar a escala de Braden para avaliar o
risco do desenvolvimento de úlceras, como exemplo úlceras neoplásicas.
a) V – V – F.
b) V – F – V.
c) F – V – V.
d) Nenhuma das alternativas.
28) Com relação a limpeza de feridas assinale a alternativa CORRETA:
a) O desbridamento pode ser autolítico, que consiste em remover a necrose pela fricção com
gaze.
b) Na limpeza de ferida deve-se remover o tecido necrótico e o excesso de exsudato. Utilizar
soro fisiológico a 0,9%, e evitar fricção grosseira da pele ferida.
c) O desbridamento químico utiliza enzimas proteolíticas, esse método é seletivo.
d) Nenhuma das alternativas.
29) Sobre úlceras é CORRETO afirmar que :
a) A úlcera de Marjolin é um carcinoma espinocelular. Seu diagnóstico não requer a realização
de biopsia.
b) A Leishimaniose tegumentar se apresenta como uma lesão ulcerada única e extremamente
dolorosa.

PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO
c) As úlceras por pressão ocorrem em tecidos moles e geralmente em áreas de proeminências
óssea.
d) Nenhuma das alternativas.
30) A respeito dos distúrbios ginecológicos assinale a alternativa CORRETA:
a) Corrimento vaginal pode estar presente nas seguintes etiologias: Tricomoníase, vaginose
bacteriana e gonorreia.
b) A gonorreia é caracterizada pela úlcera genital.
c) A citologia oncológica não serve como exame para detecção de HPV (Infecção pelo
papilomavírus humano).
d) Nenhuma das alternativas.

Boa Sorte!

