
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Matemática 6 a 10 
Conhecimentos Gerais 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 
acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. 
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 
azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 
erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será substituída 
caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido 
para correção. 
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 
Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 
da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------DESTAQUE AQUI--------------------------------------------------------------------- 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 

 



 3 

Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Como o casamento reduz a pobreza 
Tiago Cordeiro, especial para a Gazeta do Povo 

 
De todas as famílias brasileiras, 62,2% são formadas por 

casais, com ou sem filhos. Esse é o dado mais recente, 
produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 2015. Dez anos antes, o percentual era maior: 
65,3%. A queda é preocupante por um motivo simples: famílias 
compostas por casais são estratégicas para reduzir a pobreza. 

Ainda de acordo com o IBGE, entre os grupos familiares 
que estavam abaixo da linha de pobreza em 2017, 57% eram 
compostos por mulheres sem cônjuge e com filhos. Casais, com 
e sem filhos, formam uma fatia menor das famílias pobres 
brasileiras: 42%. 

A ideia de que o casamento é importante para aumentar 
a renda e garantir a estabilidade financeira também está bem 
arraigada nos Estados Unidos, onde há décadas estudos 
comparam a situação socioeconômica de casais, na comparação 
com solteiros ou viúvos. “Viver em uma família formada por 
um casal reduz a probabilidade de uma criança viver na pobreza 
em 82%”, afirma, por exemplo, Robert Rector, especialista em 
estudos de políticas domésticas, em artigo para a Fundação 
Heritage. 

Utilizando dados do censo americano, ele aponta que 
36,5% das casas em que mães ou pais solteiros vivem com os 
filhos estão abaixo da linha de pobreza, enquanto que apenas 
6,4% das residências compostas por casais com filhos são 
caracterizadas como pobres. “Não surpreende o fato de a 
esmagadora maioria das crianças pobres dos Estados Unidos 
viver em famílias formadas só pelo pai ou pela mãe. O 
casamento é uma arma poderosa na luta contra a pobreza”, 
conclui Robert Rector. “Ser casado tem o mesmo efeito, para a 
redução da pobreza, de adicionar cinco anos ao nível de 
formação escolar dos pais”. 

[...] 
Disponível em https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/casamento-reduz-a-

pobreza/ 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) Casar faz bem para saúde e por isso os níveis de pobreza 

diminuem. 
b) Casar auxilia na economia do país. 
c) Casar aumenta a probabilidade de entrar na linha da 

pobreza. 
d) Casar garante um bem estar econômico irregular. 
 
2. Analise: “com ou sem filhos” e assinale a alternativa 

que classifica corretamente os vocábulos. 
a) Conjunção; preposição; preposição; substantivo. 
b) Preposição; conjunção; conjunção; substantivo. 
c) Conjunção; preposição; conjunção; substantivo. 
d) Preposição; conjunção; preposição; substantivo. 
 
3. Na última oração entre aspas, as vírgulas foram 

utilizadas para 
a) isolar o vocativo. 
b) isolar o aposto explicativo. 
c) isolar o advérbio de lugar. 
d) isolar a oração coordenada. 
 
 
 
 

4. As aspas do texto foram utilizadas para 
a) explanar sobre como sair da linha da pobreza. 
b) exemplificar modelos de famílias bem sucedidas. 
c) indicar a fala direta de um especialista. 
d) indicar a fala indireta de um especialista. 
 
5. Analise o primeiro período do terceiro parágrafo e 

assinale a alternativa correta. 
a) Onde é um advérbio. 
b) O fato de se casar para ter uma maior renda está 

extirpada dos Estados Unidos. 
c) Poderia alterar “ou”, por “e”, e ainda assim a oração teria 

o mesmo sentido. 
d) A oração é classificada como simples. 
 

Matemática 
 
6. Em uma fábrica, 10 costureiras conseguem produzir 

1200 camisetas em 6 dias de trabalho. Para atender 
o pedido de antecipação de entrega de um grande 
cliente, o gerente da fábrica precisa diminuir o prazo 
da produção das 1200 camisetas para 4 dias. Diante 
do problema, o gerente resolve contratar mais 
costureiras para agilizar a produção e atender o 
pedido.  Assinale a alternativa que representa a 
quantidade de costureiras que o gerente deverá 
contratar a mais para ajudar a atender o pedido no 
prazo solicitado pelo cliente.  

a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
 
7. O gerente de uma grande loja de departamentos, 

tentando aumentar o faturamento do mês, fez a 
seguinte proposta aos seus vendedores: se a equipe 
atingir a meta de venda do mês, todos receberão 10% 
de bonificação sobre o salário base. Se atingir 10% 
acima da meta mensal, todos receberão 20% de 
bonificação e, finalmente, se atingir acima de 20% da 
meta, todos receberão 40% de bonificação. Diante do 
desafio, todos os vendedores se esforçaram e 
conseguiram atingir 25% de venda acima da meta 
mensal. João, que é um dos vendedores, tem o salário 
base no valor de R$ 2.200,00. Assinale a alternativa 
que representa o valor da bonificação que João 
receberá neste mês por ter atingido a meta, 
considerando que o percentual não será acumulativo, 
isto é, só irão receber um dos percentuais. 

a) R$ 750,00 
b) R$ 880,00 
c) R$ 950,00 
d) R$ 980,00  
 
8. Analise os conjuntos abaixo e assinale a alternativa 

que representa o resultado de: 
(A U B) ∪ (C∩A) 
A={0,4,5,6,8}     B={1,2,4,7}       C={2,3} 

a) {0,2,3,4,5,6,8} 
b) {1,2,3,4,7} 
c) {0,1,2,4,5,6,7,8} 
d) {2,3} 
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9. Um grupo de 4 amigos resolveram fazer um bolão na 
loteria que estava acumulada. Cada um dos amigos 
contribuiu para fazer o jogo com o dinheiro que 
tinham naquele momento na carteira. O primeiro 
amigo só tinha R$ 2,00, o segundo tinha R$ 4,00, o 
terceiro R$ 6,00 e o quarto amigo tinha R$ 8,00. 
Somando o dinheiro de todos, conseguiram fazer um 
bolão no valor de R$ 20,00. Ao sair o resultado, os 
amigos constataram que tinham sido premiados com 
o prêmio máximo no valor de R$ 16.000.000,00. Para 
fazer uma divisão justa, definiram que iriam fazer de 
forma diretamente proporcional ao dinheiro 
investido no bolão. Assinale a alternativa que 
representa o valor que o terceiro jogador, aquele que 
investiu R$ 6,00, recebeu como parte do seu prêmio. 

a) R$ 1.600.000,00 
b) R$ 3.200.000,00 
c) R$ 4.800.000,00  
d) R$ 6.400.000,00 
 
10. Um professor de matemática resolveu escolher 2 

alunos de uma equipe de 20 alunos que faziam estudo 
aprofundado de matemática, para participar de uma 
competição estadual. Assinale a alternativa que 
representa a quantidade de escolhas (duplas) 
possíveis que poderia ser montada, considerando que 
só 2 alunos seriam escolhidos e a equipe possui um 
total de 20 alunos. 

a) 160 duplas diferentes 
b) 170 duplas diferentes 
c) 180 duplas diferentes 
d) 190 duplas diferentes 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11. Dentre os aspectos geográficos, temos o Relevo. De 

acordo com o relevo do Estado de Santa Catarina, 
correlacione as colunas e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

1. Planície Costeira. 
2. Serras Litorâneas. 
3. Planalto Ocidental. 
(   ) As Serras do Mar e a Serra Geral formam, juntas, 

uma barreira que divide o estado entre a planície 
costeira e a região do Planalto Central. A vegetação 
predominante é a Mata Atlântica. 

(   ) A faixa próxima ao litoral. A vegetação é variada, 
sendo encontrados mangues, restingas, praias, dunas 
e Mata Atlântica. 

(   ) Ocupa a maior parte das terras catarinenses. É aqui 
que se localiza o ponto mais alto do estado, o Morro 
da Igreja, com 1822 metros de altitude. Nessa área 
são encontradas as Florestas das Araucárias e os 
Campos. 

a)  2 – 1 – 3.   
b)  2 – 3 – 1.  
c)  3 – 2 – 1. 
d)  3 – 1 – 2. 
 
12.  Com relação aos aspectos econômicos do Estado de 

Santa Catarina, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que corresponde as atividades 
econômicas desenvolvidas.  

I.  Indústria. 
II.  Extrativismo (animal, vegetal e mineral). 
III.  Agricultura. 
IV.  Pecuária.  

V.  Pesca. 
VI.  Turismo.  
a)  Apenas I, II, III, V e VI estão corretas.  
b)  Apenas I, II, III e V estão corretas.   
c)  Apenas II, III, IV e VI estão corretas.  
d)  Todas estão corretas.  
 
13.  A Política de Santa Catarina é a direção do território 

catarinense e a determinação dos poderes que 
compõem sua estrutura de governo. Santa Catarina 
é governada como uma república, e possui três ramos 
(poderes) governamentais. Sobre os ramos, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma 
e assinale a alternativa com a sequência correta.  

(   ) Ramo Executivo.  
(   ) Ramo Eleitoral. 
(   ) Ramo Judiciário.  
(   ) Ramo Legislativo.  
a)  V – F – F – V. 
b)  V – F – V – V. 
c)  F – F – V – F. 
d)  F – V – F – V.  
  
14. De acordo com os aspectos físicos do Estado de Santa 

Catarina, assinale a alternativa que corresponde ao 
tipo de clima predominante no mesmo.  

a)  Temperado. 
b)  Tropical. 
c)  Subtropical.  
d)  Semiárido.  
 
15.  Em setembro de 2019 iniciou-se um incêndio em um 

país, que passou a durar até janeiro de 2020, onde o 
fogo colocou em risco a vida de 327 espécies de 
plantas e animais, e destruiu grande parte do habitat 
de muitos animais incluindo mamíferos, aves e 
répteis. A lista inclui 272 espécies de plantas, 
dezesseis mamíferos, catorze de sapos, nove de aves, 
sete de répteis, quatro de insetos, quatro de peixes e 
uma de aranha. Destas espécies, 31 foram 
classificadas como “ameaçadas de extinção”, outras 
110 como “em perigo” e 186 como “vulneráveis”. De 
acordo com essas informações, assinale a alternativa 
que corresponde a esse país.  

a)  Austrália.  
b)  Estados Unidos (EUA).  
c)  Brasil.  
d)  África do Sul. 
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Conhecimentos Específicos 
 
16. A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, 

no dia dois de fevereiro de dois mil e vinte, confirma 
mais o segundo caso de febre amarela em seres 
humanos. A secretaria já tem contabilizado as 
mortes em macacos na região desde o final do ano de 
2019. Com relação a febre amarela, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. O agente etiológico é uma bactéria, transmitido por 
artrópodes, pertencente ao gênero Flavivirus. 

II. Os primatas não humanos (macacos) são os 
principais hospedeiros do vírus da febre amarela 
silvestre. 

III. O vetor da febre amarela urbana é o Aedes aegypti e 
vetor mais importante da transmissão da febre 
amarela silvestre no Brasil é o Haemagogus 

Janthinomys. 
IV. O quadro clínico da febre amarela é caracterizado 

por três fases: período de infecção (início súbito), 
remissão (diminuição dos sintomas) e período 
toxêmico (reaparecimento dos sintomas). 

V. O tratamento especifico da febre amarela é utilização 
de antibioticoterapia. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas II, IV e V estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
17. A Portaria n° 204, de 17 de fevereiro de 2016, definiu 

a Lista Nacional de Notificações Compulsória de 
doenças, agravos e eventos de saúde pública. Estão 
publicados nessa lista, exceto: 

a) Doença aguda pelo vírus da Zika. 
b) Doença de Creutzfeldt-Jakob. 
c) Febre de Chikungunya. 
d) Doença de Guillain-Barré. 
 
18. A Hemoglobina Glicada é considerada pela 

Sociedade Brasileira de Diabetes o exame padrão-
ouro para avaliar o controle metabólico. Em 
gestantes, a hemoglobina glicada deve ser avaliada 
ao menos uma vez por trimestre, com relação ao 
valor recomendo para o segundo e terceiro trimestre 
é 

a) <6%. 
b) <6,5%. 
c) <7%. 
d) <7,5%. 
 
19. Segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e 

Obstetrícia (FEBRASGO), o Brasil é o quarto país 
com maiores taxas de Diabetes Mellitus Gestacional 
(DMG) estima-se que cerca de 14,3 milhões de 
mulheres acima de 20 anos tenham o diagnóstico. 
Alguns fatores de risco devem ser observados para 
toda gestante, são fatores de risco para DMG, exceto: 

a) síndrome de ovários policísticos. 
b) endometriose. 
c) crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão 

ou pré-eclâmpsia na gravidez atual. 
d) sobrepeso, obesidade ou ganho de peso excessivo na 

gestação atual. 
 
 

20. No dia 15 de junho é considerado o dia mundial da 
Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, 
segundo o Estatuto do Idoso, no Art. 19, traz que: 
“Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de”: 

a) intervenção imediata. 
b) medida protetiva. 
c) notificação compulsória. 
d) investigação criminal. 
 
21. Segundo o perfil da mortalidade registrado no 

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), entre 
os anos de 2012 a 2017 no Estado de Santa Catarina 
ocorreram 3.759 óbitos por suicídio. Por meio da 
Portaria n° 1.356, de 23 de junho de 2006, o 
Ministério da Saúde implementou o Sistema de 
Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), e tem 
como componentes: a vigilância de violência 
interpessoal e autoprovocada do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (VIVA/Sinan) 
e a vigilância de violências e acidentes em unidades 
de urgência e emergência (VIVA Inquérito). Com 
relação a temática, assinale a alternativa correta. 

a) Nos últimos anos diminuíram o número de tentativas de 
suicídio. 

b) Quando foi criado em 2006 o Viva passou a integrar o 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 
integrando a Lista de Notificação Compulsória em 
Unidades Sentinela. 

c) Atualmente e por meio da Portaria MS/GM nº 1.271, de 
06 de junho de 2014, os casos de violência sexual e 
tentativa de suicídio passam a ser agravos de notificação 
imediata (em até 24 horas). 

d) Abordar o tema do suicídio, em especial com o público 
adolescente, não deve ser uma forma de trabalho de 
educação em saúde, visto que ideias suicidas não são 
comuns na adolescência. 

 
22. Segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas 

(SBAC), é recomendado que, para a coleta de exames 
do perfil lipídico, o jejum seja de 

a) 6 horas. 
b) 8 horas. 
c) 12 horas. 
d) sem jejum, somente quando a solicitação médica indicar 

claramente esta condição. 
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23. As pessoas transgêneros são as quais não se 
identificam com seu sexo biológico designado no 
nascimento, alguns buscam assistência à saúde para 
auxiliar e intervenções que visam afirmar 
fenotipicamente o gênero de identificação. A 
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (Medicina 
Laboratorial) publicou um Posicionamento 
Conjunto da Medicina Diagnóstica inclusiva, com 
recomendações para realização de exames nessa 
população. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. O profissional que fizer o atendimento para a coleta 
de exames de um paciente transgênero, tem o dever 
de utilizar o nome social, se o paciente assim preferir. 

II. A inserção do nome social no protocolo de 
atendimento de um paciente transgênero, não deve 
impedir de se registrar o nome de registro civil, nos 
casos onde ainda não se a pose de uma nova 
identidade. 

III. O monitoramento o tratamento hormonal através 
dos exames laboratoriais, é recomendado o período 
de 3 ou 4 meses para acompanhamento das dosagens 
hormonais, tanto de homens quanto mulheres trans 
adultos. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Todas estão corretas. 
 
24. Para exames laboratoriais a fase pré-analítica se 

refere a 
a) todas as etapas que ocorrem quando uma amostra 

biológica é obtida, até o momento no qual a amostra ou 
alíquota entra no setor analítico. 

b) fase de preparo e orientações do usuário para a coleta e 
o tempo de jejum. 

c) linha de automação das amostras biológica. 
d) escolha dos testes e dos critérios aos quais as amostras 

biológicas serão submetidas. 
 
25. Com base no Programa Previne Brasil, instituído 

pelo Governo Federal por meio da Portaria n° 2.979, 
de 12 de novembro de 2019, analise as assertivas a 
respeito do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 
assinale a alternativa correta. 

I. O gestor municipal poderá manter os profissionais 
das equipes multiprofissional apenas no 
estabelecimento de Atenção Primária sem vinculação 
a nenhuma equipe. 

II. A revogação dessa normativa não impacta no 
credenciamento de novas equipes de NASF-AB, nem 
nas solicitações encaminhadas anteriormente. 

III. O objetivo de tal normativa é dar autonomia ao 
gestor municipal e flexibilidade na construção da 
Atenção Primária à Saúde, favorecendo o 
desenvolvimento de melhorias na situação sanitária 
e epidemiológica da população. 

IV. Nesse novo modelo de financiamento haverá 
prejuízos nos valores repassados quando 
comparados aos valores repassados anteriormente. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas IV está correta. 
d) Todas estão corretas. 
 
 
 

26. O ato de remover as sujidades por meio da fricção e 
uso de água e/ou soluções detergentes é um 

a) processo de limpeza. 
b) processo de desinfecção. 
c) processo de descontaminação. 
d) processo mecânico. 
 
27. Segundo o Calendário Vacinal Especial para o 

prematuro extremo, da Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica, da Secretaria de Estado de Saúde de 
Santa Catarina, atualizado em 13 de junho de 2019, 
uma criança com dois meses deve tomar 

a) BCG. 
b) Inicialmente a pentavalente (DTP, hepatite B e Hib) e 

rotavírus, e posteriormente em 10 dias a VIP e pneumo. 
c) Inicialmente DTPa, Hib, rotavírus e Hepatite B, e 

posteriormente em 7 dias VIP e pneumo. 
d) Inicialmente pentavalente (DTP, hepatite B e Hib) e 

VOP, e posteriormente 7 dias pneumo e rotavírus. 
 
28. A vacina cuja indicação são as formas graves de 

tuberculose é a 
a) DTP. 
b) Tríplice viral. 
c) Tetra viral. 
d) BCG. 
 
29. O Conselho Federal de Enfermagem, através da 

Resolução n° 567 de 2018, regulamenta a atuação da 
equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com 
feridas. Com relação ao tema de feridas, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A contaminação refere-se a presença do micro-
organismo dentro da ferida com limitada 
proliferação, ainda sem estimular criticamente a 
resposta do hospedeiro. Nesta condição, a presença 
de bactérias não impede a cicatrização. 

II. A colonização refere-se a presença de micro-
organismos não proliferativos dentro da ferida e que 
não parecem estimular criticamente a resposta 
imune do hospedeiro. Todas as feridas abertas são 
contaminadas com micro-organismos. 

III. Infecção local ocorre quando bactérias ou outros 
micro-organismos penetram profundamente dentro 
do tecido da ferida e sua proliferação atinge um 
quantitativo que estimula o sistema imune do 
hospedeiro, mas de forma restrita a um ambiente, 
sistema ou estrutura. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Todas estão corretas. 
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30. Em relação ao cuidado com feridas se faz necessário 
compreender as técnicas e produtos a serem 
utilizados. Relacione as técnicas de desbridamento 
descritos a seguir com suas respectivas definições e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

1. Desbridamento enzimático. 
2. Desbridamento autolítico. 
3. Desbridamento mecânico. 
(   ) Atua por hidratação do leito da ferida, por fibrinólise 

ou por ação enzimática sobre os lipossomas e outros 
produtos das populações autóctones bacterianas, 
permite eliminar os tecidos necrosados. 

(   ) Funciona por fricção, hidroterapia e irrigação, é 
raramente usada pois pode aumentar a dor do 
paciente e danificar o tecido de granulação recém-
formado. Tem como técnica a utilização de ultrassons 
que para além de remover o tecido também 
desregula o QS de bactérias no biofilme e diminui a 
virulência. 

(   ) Conhecido com desbridamento químico, refere-se a 
aplicação de produto  exógenas onde se vão combinar 
com as propriedades endógenas do leito da ferida 
para quebrar o tecido desvitalizado sem causar 
danos aos tecidos viáveis. 

a) 1 – 2 – 3. 
b) 3 – 2 – 1. 
c) 3 – 1 – 2. 
d) 2 – 3 – 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


