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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Considere o texto a seguir e responda as duas próximas questões. 

 

Compre de catarinenses 

 Uma campanha de estímulo ao consumo de produtos catarinenses será lançada sexta-feira 

pelo governador Eduardo Pinho Moreira. Ele informou sobre o projeto durante a reunião no Centro 

Integrado de Gerenciamento de Riscos de Desastres (Cigerd). 

 É uma iniciativa positiva, que faz o consumidor pensar sobre o impacto da sua decisão, de 

poder impulsionar um ciclo econômico mais virtuoso. Ao adquirir um produto ou serviço local gera 

emprego, renda e impostos, beneficiando famílias, municípios, o Estado e o país. 

 Vale lembrar que SC tem a indústria mais diversificada do Brasil, que vai do pão ao satélite 

(um lançamento recente de alta tecnologia). No comércio e serviços, o Estado também brilha. Mas é 

claro que precisamos consumir também itens de outras regiões. 

 Afinal, sem isso não poderemos vender para eles. 

(Estela Benetti, Diário Catarinense, 04/06/2018) 

 

01. Considere as seguintes afirmações: 

I. Os munícipes de Saudades devem comprar somente os produtos fabricados no município, assim 

impulsionam o ciclo econômico local.  

II. Conclui-se que a campanha estimula o consumo de produtos catarinenses, gerando emprego, 

renda e impostos para o estado.  

III. O governador Eduardo Pinho Moreira mostra-se insatisfeito com o consumo de produtos 

catarinense no estado. 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em: 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) II e III. 

 

02. Observando-se alguns dos recursos utilizados na construção do texto, verifica-se que 

A) A abreviatura Cigerd utiliza o mesmo recurso que Unoesc. 

B) A falta de marca pessoal na linguagem garante a objetividade, facilitando a interpretação do 

texto. 
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C) A palavra “satélite” está sendo utilizada no sentido conotativo de “satânico”, o que não é feito 

por Deus. 

D) A substituição de “Mas” (terceiro parágrafo) pela expressão “Mais” não altera o sentido sintático 

do texto. 

 

03. Leia os fragmentos retirados das obras de Graciliano Ramos. Em qual alternativa o acento 

indicador de crase deverá ser retirado? 

A) Não há talento que resista à ignorância da língua. 

B) Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e 

Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. 

C) Queria endurecer o coração, eliminar o passado, fazer com ele o que faço quando emendo um 

período — riscar, engrossar os riscos e transformá-los em borrões, suprimir todas às letras, não 

deixar vestígio de ideias obliteradas. 

D) A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não a vejo com os olhos. 

Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se, e não enxergo sequer a toalha 

branca. 

 

04. Aponte a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo: 

I. Foi bem na prova _______ havia estudado bastante.  

II. O ______ das coisas é sempre o ponto crucial dos diálogos.  

III. Esta é a estrada _________ passo todos os sábados. 

A) Porque – porquê – por que. 

B) Por que – porquê – por que. 

C) Porque – porque – por quê. 

D) Porque – porquê – porque. 

 

05. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen:  

A) Ano-luz, mesa-redonda, porta-aviões.  

B) Decreto-lei, joão-ninguém, vaga-lume. 

C) Bem-aventurado, bem-estar, sem-vergonha. 

D) Tenente-coronel, pau-a-pique, dia-a-dia. 
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06. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta: 

A) Godofredo Mendonça Sampaio catarinense, 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

B) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense, 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

C) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

D) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense, 57 anos vive na cidade de Florianópolis. 

 

07. Em todas as frases, os verbos estão na voz ativa, exceto em: 

A) A gente marca, ferra, tange e engorda o gado. 

B) João Gostoso bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu 

afogado. 

C) A casa foi pintada pelo homem de casaco amarelo, naquela manhã de outubro. 

D) Marcondes enviou o e-mail e saiu para comprar o presente para o seu grande amor.  

 

Matemática 

 

08. Em um estudo estatístico, referente às distâncias percorridas por um grupo de 7 alunos que 

estudam na Unoesc, tem-se a sequência, fora de ordem, igual a: 60 – 60 – 90 – 50 – 40 – 20 – 30. 

Quais serão sucessivamente (nessa ordem) a Mediana, Moda e Média aritmética simples? 

A) 50 – 50 – 60. 

B) 60 – 50 – 50.  

C) 50 – 50 – 50.  

D) 50 – 60 – 50.  

 

09. Resolva a estimativa pontual para o valor de X= -2, no Modelo matemático (equação) 

representado pela seguinte expressão: Y= - (- X)³ - 2.(X)² + 5. 

A) - 11. 

B) + 5. 

C) + 13. 

D) + 16. 

 

10. Qual o volume de um cilindro com circunferência de C= 31,4 cm, e altura de 8 cm? Considere π 

= 3,14. 

A) V = 628 cm³. 

B) V = 125,6 cm³. 
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C) V = 628 cm². 

D) V = 125,6 cm². 

 

11. Tem-se duas funções de primeiro grau representadas por Y= 2X + 10 e Y= - 5X + 80. Essas 

duas funções possuem um ponto (X, Y) em comum quando representadas no Sistema Cartesiano 

Ortogonal. Nesse caso, quais serão os valores de X e Y, respeitando essa igualdade entre as 

funções? 

A) X = 20, Y= 30. 

B) X = 21, Y= 30. 

C) X = 10, Y= 30. 

D) X = 15, Y= 30. 

 

12. A estatística ajuda a resolver muitos problemas práticos (entender os comportamentos dos dados 

científicos) e, entre os conceitos estudados tem-se o que se chama de Desvio Padrão, representado 

pela letra S. Qual o conceito mais correto de Desvio Padrão? 

A) Média Aritmética dos valores estudados. 

B) Média Harmônica dos desvios estudados. 

C) Média Geométrica dos desvios estudados em relação à média aritmética geral do estudo. 

D) Média Aritmética dos desvios, quando comparados em relação à média aritmética geral do 

estudo. 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. A Teoria da Complexidade nos remete à ideia de sustentabilidade. Busca reverter o quadro de 

vulnerabilidade a que todos estamos submetidos, inclusive o Planeta, na sua totalidade complexa. A 

visão de Sustentabilidade, não no sentido pequeno de adaptação, sobrevivência e de lucro, como às 

vezes é utilizado no âmbito organizacional, mas no sentido de preocupação com as perspectivas 

para as gerações futuras. A complexidade e suas implicações são as bases do denominado 

pensamento complexo que vê o mundo como um todo indissociável e propõe uma abordagem 

multidisciplinar e multirreferenciada para a construção do conhecimento. 

Entre os pensadores abaixo, assinale aquele que pode ser considerado o fundador da ciência da 

complexidade. 

A) Zygmunt Bauman. 

B) Alain Touraine. 
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C) Jean Piaget. 

D) Edgar Morin. 

 

14. Para o Sociólogo brasileiro Octavio Ianni, o termo "globalização" tem estado em uso crescente 

desde o final da década de 1980 e meados da década de 1990. A globalização é um dos processos 

de aprofundamento internacional da integração econômica, social, política e cultural impulsionado 

pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países. Referente ao contexto da 

globalização e o pensador Ianni assinale a alternativa incorreta. 

A) No âmbito da sociedade global o Estado-nação não só é redefinido, mas perde algumas das suas 

prerrogativas econômicas, políticas, culturais e sociais, debilitando-se. 

B) A Organização das Nações Unidas (ONU), com o processo de globalização, possui capacidade 

de atuação prática e de forte intervenção real sobre as nações. 

C) Mais do que nunca, as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais estão lançadas em 

escala mundial, O mesmo processo de globalização, com que se desenvolve a interdependência, a 

integração e a dinamização das sociedades nacionais, produz desigualdades, tensões e 

antagonismos.   

D) São muitas e crescentes as produções materiais e espirituais que se mundializam. Muito do que é 

local, regional, nacional ou mesmo continental entra em jogo nas relações internacionais, recria-se 

no âmbito das relações, processo e estruturas articulados nos caminhos do mundo. 

 

15. Ao que se refere à História do Sul do Brasil, analise os postulados abaixo 

I. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes dos 

poderes estadual e federal brasileiro, numa região rica em erva-mate e madeira disputadas pelos 

Estados do Paraná e Santa Catarina. O embate foi agravado ainda pelo fanatismo religioso, expresso 

pelo messianismo e pela crença, por parte dos caboclos revoltados, de que se tratava de uma guerra 

santa. 

II. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro ligado ao tenentismo, insatisfeitos 

com a República Velha. Exigiam ainda, o voto secreto, obrigatoriedade do ensino secundário e a 

renúncia do atual presidente Artur Bernardes. Na defesa desses interesses, muitos revoltosos do 

Contestado uniram-se a Coluna Prestes, ficando conhecidos como Cidadãos de Cristo, dando um 

caráter messiânico ao movimento. 

III. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi uma revolta contra o governo imperial do 

Brasil. A revolução, que com o passar do tempo adquiriu um caráter separatista, influenciou 

movimentos que ocorreram em outras províncias brasileiras. A justificativa original para a revolta 
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baseia-se no conflito político entre os liberais, que propugnavam o modelo de estado com maior 

autonomia às províncias. 

Nas alternativas abaixo, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I e II estão corretos. 

B) Somente os postulados I e III estão corretos. 

C) Somente os postulados II e III estão corretos. 

D) Os postulados I, II e III estão corretos. 

 

16. O metal é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do dia-a-dia. Encontramos embalagens de 

metais, fios e outros produtos metálicos em diversos artigos. Ao ser descartado por pessoas e 

empresas, pode passar por um processo de reciclagem que garante seu reaproveitamento na 

produção do metal reciclado. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um 

padrão de cores. Nas alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor 

para metais. 

A) Azul. 

B) Vermelho. 

C) Verde. 

D) Amarelo. 

 

17. O processo de redemocratização compreendeu uma série de medidas que, progressivamente, 

foram ampliando novamente as garantias individuais e a liberdade de imprensa até culminar na 

eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Após o golpe militar, coube 

aos governos civis um volume cada vez maior de mudanças que representavam a abertura política. 

Em relação aos governos eleitos diretamente pelo povo, analise as assertivas abaixo e assinale 

aquela que se apresenta incorreta. 

A) Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito com voto direto do povo após a 

ditadura militar e o primeiro a ser afastado temporariamente por um processo de impeachment no 

país. Após o afastamento do presidente Collor assumiu Itamar Franco.   

B) Fernando Henrique Cardoso quando ministro da fazenda no governo de Itamar Franco criou o 

Plano Real que estabilizou a economia. Com a ajuda do sucesso do plano, foi eleito Presidente da 

República no primeiro turno da eleição de 1994. 

C) Tancredo Neves em 1984, aceitou a proposta de se candidatar à Presidência da República e em 

15 de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Brasil pelo voto direto do povo por uma larga 
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diferença. No entanto, adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera da posse. Em 

21 de abril, morreu de infecção generalizada.  

D) Luiz Inácio Lula da Silva mais conhecido como Lula, presidente do Brasil entre 2003 e 2011. 

Teve como marcos a introdução de programas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos 

reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como os programas que possibilitaram a 

saída do país do mapa da fome. 

 

18. Referente ao Município de Saudades/SC analise as assertivas abaixo. 

I. Por meio da Lei Municipal n°27/79 de 28 de maio de 1979 foi instituído no município de 

Saudades o brasão que representa as armas do município. O Brasão constitui-se de um Escudo 

ibérico. Possui ainda, dois arados, um pé de fumo, um pé de milho e o nome do município 

"Saudades". 

II. A Bandeira Municipal foi instituída pela Lei Municipal n° 28/79 de 28 de maio de 1979. É 

formada por dois campos, sendo o campo superior de cor verde em sentido horizontal e o campo 

inferior de cor branca, também no sentido horizontal. Ao centro um losango de cor amarela ouro e 

sobre o losango o brasão do município. 

III. Em 1950, Saudades foi considerado Distrito de Chapecó; em 1954 fez parte de São Carlos e no 

dia 30 de dezembro de 1961 foi emancipado. Distante 65 km de Chapecó, limita-se com 4 (quatro) 

municípios: Pinhalzinho, Maravilha, Cunha Porã e Chapecó. 

IV. “Muito anos atrás o imigrante; nessas plagas desertas chegou; Com amor e trabalho constante; 

nossa linda cidade fundou”. Essa é uma das estrofes do Hino Municipal de Saudades que tem com 

autor e compositor Horácio Nunes Pires. 

Nas alternativas abaixo, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I e II estão corretos. 

B) Somente os postulados I, II e III estão corretos. 

C) Somente os postulados II, III e IV estão corretos. 

D) Os postulados I, II, III e IV estão corretos. 
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19. Abaixo o mapa de Santa Catarina (limites entre Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina) com 

destaque para o município de Saudades. 

 

Fonte: www.google.com/maps 

A partir do mapa, referente à localização do Município de Saudades, assinale a alternativa correta. 

A) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Rio Grande do Sul. 

B) O Município de Saudades está localizado a leste do país Argentino e ao norte do estado do 

Paraná. 

C) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Estado do Paraná. 

D) O Município de Saudades está localizado a oeste do país Argentino e ao norte do estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

20. O transporte ferroviário é uma alternativa para reduzir custos de produção e comercialização, 

bem como, alivia as estradas e o transporte rodoviário. Com o objetivo estratégico e buscando 

aumentar a competitividade no setor de carnes, Santa Catarina aguarda o início das obras da 

ferrovia que deverá ligar o Oeste de Santa Catarina ao litoral Catarinense (Porto de Itajaí). Essa 

obra ferroviária importante para o desenvolvimento regional ficou conhecida como: 

A) Ferrovia do Milho. 

B) Ferrovia do Frango. 

C) Ferrovia Aviária. 

D) Ferrovia da Carne. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança foi idealizada em 1990 por quais entidades: 

A) MS e UNICEF. 

RS 

PR 

AR 

http://www.google.com/maps
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B) Pastoral da Saúde e OMS. 

C) UNICEF e OMS. 

D) PAISC e MS. 

 

22. Em um hospital com o título de Amigo da Criança, qual alternativa está relacionada às políticas 

a serem seguidas: 

A) RN deve receber as primeiras vacinas antes da alta hospitalar e não fazer uso de chupetas e 

mamadeiras. 

B) RN deve receber aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento. 

C) Receber complemento apenas quando solicitado pela mãe ou familiar. 

D) Orientar amamentação da seguinte forma: 15 minutos em cada seio. 

 

23. O Aedes albopictus é causador de qual doença: 

A) Difteria. 

B) Caxumba. 

C) Febre Amarela. 

D) Rubéola. 

 

24. O novo Código de Ética reflete a complexidade da atuação profissional nos tempos atuais, qual 

a resolução que se refere ao novo código de ética da enfermagem: 

A) Resolução nº 456/2017. 

B) Resolução nº 7.498/2017. 

C) Resolução nº 453/2017. 

D) Resolução nº 568/2018. 

 

25.  Qual a primeira campanha que conferiu ao Brasil a certificação de desaparecimento da doença, 

pela comissão da Organização Mundial de Saúde. 

A) Campanha da Erradicação da Varíola. 

B) Campanha de Erradicação da Escarlatina. 

C) Campanha da Erradicação da Poliomielite. 

D) Campanha da Erradicação da Peste Bovina. 
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26. Devem receber a vacina do HPV os seguintes grupos: 

A) Transplantados de órgãos sólidos. 

B) Homens de 9 a 26 anos. 

C) Mulheres de 9 a 26 anos. 

D) Todas as alternativas acima citadas. 

 

27. Conforme o novo calendário vacinal de 2017, a dTpa, deve ser administrada em gestantes, a 

partir de quantas semanas de gestação: 

A) A partir da 5ª semana de gestação. 

B) A partir da 20ª semana de gestação. 

C) A partir da 35ª semana de gestação. 

D) A partir da 7ª semana de gestação. 

 

28. Quais das doenças abaixo não são consideradas de notificação compulsória: 

A) Botulismo. 

B) Cisticercose. 

C) Antraz pneumônico. 

D) Esquistossomose. 

 

29. A atenção básica é conjunto de iniciativas para cuidar da população no ambiente em que vive, 

nele está incluso os seguintes programas: 

A) Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. 

B) Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde. 

C) Equipes de Consultórios na Rua. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

30. Uma criança dá entrada no hospital acompanhada pela mãe, a qual refere que sua filha acaba de 

ser picada por uma cobra, trazendo a mesma em uma caixa de madeira. Ao avaliar a cobra, você 

como enfermeiro da unidade constata que se trata de uma cobra cascavel. Qual soro deve ser 

administrado nesta criança. 

A) Soro antibotrópico. 

B) Soro antielapídico. 

C) Soro anticrotálico. 

D) Soro antilonômico. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

12 

Prova Enfermeira 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

31. Feridas traumáticas recentes (com <4 horas) abertas, presença de inflamação aguda, não 

purulenta, contaminação grosseira durante cirurgia de trato digestivo, manipulação de via biliar ou 

geniturinária na presença de bile ou urina, quando relacionados ao potencial de contaminação, se 

caracterizam por que tipo de cirurgia: 

A) Limpa. 

B) Contaminada. 

C) Potencialmente contaminada. 

D) Infectada. 

 

32. Os termos dispaurenia e dispepsia se referem a: 

A) Dor ao evacuar e dificuldade sensitiva. 

B) Dor ao deglutir e dificuldade auditiva. 

C) Dificuldade de audição e dificuldade sensitiva. 

D) Dor na relação sexual e desconforto digestivo. 

 

33. Leia a técnica descrita: examinador, à direita do paciente em decúbito dorsal, traça uma linha 

imaginária da Espinha Ilíaca Ântero-Superior Esquerda até o Rebordo Costal Direito que passe pelo 

umbigo, encontrando o ponto de cruzamento com a Linha Hemiclavicular Direita; coloca sua mão 

esquerda de modo que o polegar se insinue sob o rebordo costal direito ao nível da borda interna do 

músculo reto anterior - sobre o ponto imaginário anteriormente descrito, enquanto a face palmar da 

mão direita apoia-se sobre o flanco afetado. Sem afrouxar a pressão exercida pela mão palpadora, 

manda-se o paciente inspirar profundamente. Em caso de dor, o paciente interrompe o movimento 

respiratório e realiza um padrão respiratório do tipo Kussmaul, ao mesmo tempo em que reclama da 

palpação dolorosa. Sendo indicativo de colecistite. Esta técnica, refere-se a qual sinal: 

A) Sinal de Babinski. 

B) Sinal de Blumberg. 

C) Sinal de Murphy. 

D) Sinal de Cullen. 

 

34. Sobre a vacina BCG, assinale a alternativa errada: 

A) Protege contra a tuberculose, doença que ainda tem grande incidência no Brasil. 

B) A realização do teste tuberculínico é indispensável, antes da administração da vacina BCG em 

neonatos. 

C) Bebês prematuros não devem tomar esta vacina até atingirem 2 kg. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Respira%C3%A7%C3%A3o_de_Kussmaul
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D) Usada como quimioterapia local no câncer de bexiga. 

 

35. De acordo com a definição de puerpério tardio, é correto afirmar que compreende o período: 

A) Do 8º ao 40º dia pós-parto. 

B) A partir do 45º dia do pós-parto. 

C) Do 11º ao 42º dia do pós-parto. 

D) Do 15º ao 55º dia do pós-parto. 

 

36. O termo apojadura refere-se: 

A) Descida do leite materno. 

B) Ausência de nódulos mamários. 

C) Dificuldade de amamentação. 

D) Dificuldade de palpação de órgãos maciços. 

 

37. Temos como exemplo de assistência da atenção terciária: 

A) Rastreamento de câncer de mama. 

B) Controle glicêmico de rotina em gestantes de baixo risco. 

C) Reabilitação de paciente pós acidente vascular cerebral. 

D) Imunização. 

 

38. Quando se refere a medicamentos galactogogos, refere-se a medicações destinadas a: 

A) Inibir a produção de leite materno. 

B) Estimular a produção de leite materno. 

C) Previnir o ingurgitamento mamário. 

D) Medicamentos utilizados em casos de mastite. 

 

39. A síndrome do homem vermelho está relacionada à administração endovenosa de qual 

medicamento: 

A) Vancomicina. 

B) Sulfato Ferroso. 

C) Complexo B associando a ceftriaxona. 

D) Amicacina. 
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40. Doença causada pela bactéria Treponema pallidum, transmitida via contato sexual, entrando no 

corpo humano por meio de pequenos cortes presentes na pele ou por membranas mucosas. 

Desenvolve-se em diferentes estágios e os sintomas variam conforme a doença evolui. No entanto, 

as fases podem se sobrepor umas às outras. Assim, os sintomas podem seguir ou não uma ordem 

determinada. Geralmente, a doença evolui pelos seguintes estágios: primário, secundário, latente e 

terciário. Refere-se a que doença: 

A) Candidíase. 

B) Botulismo. 

C) Gonorréia. 

D) Sífilis. 

 


