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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE QUARAÍ/RS

Agente Comunitário de Saúde
Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
substituição ao fiscal.

•

•

Este caderno de questões está assim constituído:
•

Caderno de questões • Instruções Gerais

Português
Matemática
Conhecimentos Gerais
Legislação
Conhecimentos Específicos
•

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES
10
08
06
06
10

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e EMPREGO), assine no local indicado.

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após 1h contada do efetivo início das
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de
respostas, para conferência com o gabarito oficial.
•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma
ortográfica atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o
contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração
padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente,
liberá-la, acionando-a apenas uma vez.

•

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição


Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

PORTUGUÊS
As expedições científicas
A exuberância da natureza brasileira atraiu diversas
expedições científicas. Uma delas foi a de Carl Friedrich
Philipp Von Martius. Em três anos, ele percorreu 10 mil
quilômetros e fez a primeira classificação sistemática das
plantas brasileiras, registrada em sua obra Flora brasiliensis,
em que descreveu 220 mil variedades em 40 volumes,
ilustrados por 3.811 gravuras.
O botânico francês Auguste de Saint-Hilaire foi o
primeiro pesquisador a explorar o interior do Brasil a convite
do Império, no século XIX. Ele identificou cerca de 120 tipos
de quaresmeiras.
A mais famosa de todas as expedições foi a do médico e
naturalista alemão Georg Heinrich Von Langsdorff. Ao
participar de uma volta marítima ao mundo, ele esteve na
costa de Santa Catarina e apaixonou-se pelo país. Em 1813,
nomeado cônsul-geral da Rússia no Rio de Janeiro, comprou
uma fazenda chamada Mandioca, na baía de Guanabara,
logo transformada em projeto piloto para suas experiências.
Entre outras novidades, Langsdorff propunha a exploração
racional da terra por meio de culturas alternadas e
condenava a prática das queimadas. Planejou uma
expedição científica pelo interior do Brasil. Tendo
conseguido financiamento do czar Alexandre I em 1821,
Langsdorff contratou uma equipe de pesquisadores e voltou
ao Brasil. Entre 1824 e 1829, ele percorreu 16 mil
quilômetros pelas províncias do Rio de Janeiro, Minas
Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Pará e Amazonas,
realizando um precioso levantamento zoológico, botânico,
mineralógico e etnográfico.
O naturalista deixou de escrever seus diários em 20 de
maio de 1828, depois de cruzar o rio Juruena, no Pará. Ele
passou a ter alucinações causadas por violentas febres
tropicais (possivelmente malária), primeiros sintomas da
doença que lhe apagaria a memória e o levaria à loucura.
Langsdorff conviveu com sua loucura por mais 25 anos.
Morreu em 1852, aos 78 anos, na Alemanha. Seus diários só
foram encontrados em 1930.
(Fonte: Guia dos curiosos - adaptado.)
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1) De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que:
a) Foram feitos levantamentos apenas de variedades da
flora brasileira.
b) Langsdorff veio ao Brasil a convite do Império, no século
XIX. Identificou cerca de 120 tipos de quaresmeiras.
c) A exuberância da natureza brasileira atraiu diversas
expedições científicas.
d) Uma das expedições foi financiada pelo Rei Alexandre I,
em 1821.
2) Em conformidade com o texto, sobre a contribuição
científica dos pesquisadores mencionados, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Fizeram um levantamento sobre os sintomas da malária.
b) Deixaram uma classificação de quaresmeiras e de plantas
brasileiras em geral.
c) Catalogaram somente a fauna brasileira.
d) Langsdorff comprou uma fazenda chamada Mandioca, no
interior de Minas Gerais, que foi transformada em projeto
piloto para suas experiências.
3) No texto, várias palavras são escritas com “x” e “ch”.
Algumas podem causar dúvida na hora da escrita. Levando
em consideração seus conhecimentos gramaticais, assinalar
a alternativa em que todas as palavras estão com a grafia
CORRETA:
a) Faxineira, pixe, laxante, chícara.
b) Cartucho, inxar, chucro, espixar.
c) Bochexa, chamego, chamuscar, xiqueiro.
d) Borracharia, xingar, xereta, xarope.
4) Quanto ao uso dos porquês, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Porque você não fala mais baixo?
b) Vou embora porque já vi tudo o que precisava.
c) Alguém que me conte o porque de tanta algazarra lá no
quintal!
d) O aluno sabe porque foi chamado na sala do diretor?
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5) Assinalar a alternativa em que a palavra é acentuada pela
mesma regra que a palavra “também”:
a) Pajé.
b) Mocotó.
c) Após.
d) Parabéns.
6) Considerando-se as palavras homônimas, marcar C para
as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

MATEMÁTICA
11) Durante uma corrida, Fernanda demora 45s para
percorrer uma distância de 100m. Supondo-se a mesma
velocidade, quanto tempo ela irá demorar para percorrer
600m?
a) 3min30s
b) 4min
c) 4min30s
d) 5min

(_) O leão caçou ontem à noite.
(_) O Congresso cassou o mandato do senador.
a) C - C.
b) E - E.
c) E - C.
d) C - E.
7) Considerando-se a regência verbal, marcar C para as
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(_) Custou à mãe sair de casa com o filho doente.
(_) Aquela roupa custou muito caro.
a) C - C.
b) E - E.
c) C - E.
d) E - C.
8) Em “A chuva estava demasiadamente forte.”, a palavra
sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido,
por:
a) Sucintamente.
b) Razoavelmente.
c) Excessivamente.
d) Brandamente.
9) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA:

12) Tiago possui R$ 5.000,00 guardados em uma poupança.
Certo dia, ele sacou 30% desse valor para comprar uma
passagem e, em seguida, sacou 60% do valor que sobrou na
poupança para levar para a viagem. Sendo assim, ao todo,
qual o valor que sobrou na poupança?
a) R$ 1.500,00
b) R$ 1.400,00
c) R$ 1.300,00
d) R$ 1.200,00

13) Um diamante negro de 555 quilates que é de “fora desse
mundo” foi revelado pela casa de leilão Sotheby’s de Dubai.
De acordo com a casa de leilões, espera-se que ele seja
vendido por, aproximadamente, 5 milhões de libras
esterlinas (cerca de 37 milhões de reais). (Fonte: CNN Brasil)
Considerando-se as informações acima, a cotação da libra
esterlina
empregada,
frente
ao
real,
é
de,
aproximadamente:
a) £ 1 = R$ 6,50
b) £ 1 = R$ 7,00
c) £ 1 = R$ 7,40
d) £ 1 = R$ 0,14

a) Não! estou com tempo para sair,
b) Por que você está sozinho?
c) Eles, são grandes amigos!
d) Esse lápis está, estragado.
10) Todas as alternativas apresentam o verbo no infinitivo
corretamente sublinhado, EXCETO:
a) Nós vamos construir uma nova sede para a empresa.
b) Precisamos ter uma nova liderança.
c) Queremos ter mais direitos.
d) Gostaria de poder conversar melhor.
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14) Um entregador recebe R$ 1.212,00 por mês, mais uma
comissão de R$ 2,50 por entrega realizada e avaliada com 5
estrelas. Sabendo-se que em um mês ele fez 200 entregas e
recebeu avaliações 5 estrelas em 5/8 delas, seu salário foi
de:
a) R$ 1.478,50
b) R$ 1.524,50
c) R$ 1.566,50
d) R$ 1.532,50

17) Uma empresa de cosméticos adquiriu um novo veículo
para transporte de seus produtos da fábrica até as lojas. Os
produtos enviados são alocados em caixas padrão, com
dimensões de 0,5x0,4m e altura de 0,3m. O volume total
que cabe no espaço onde são colocadas as caixas é de 12m³.
Com base no volume, o número total de caixas de
cosméticos que podem ser colocadas nesse espaço é de:
a) 600
b) 200
c) 300
d) 100

15) Certo aniversário tinha 200 doces e 350 salgados. Sendo
assim, assinalar a alternativa que apresenta a razão entre
doces e salgados dessa festa:
a) 4/7
b) 3/5
c) 2/5
d) 3/7

18) Fernanda resolveu uma conta de adição. Porém, alguns
números ficaram apagados e ela precisa saber quais são
esses números. Supondo-se que as letras X e Y representam
os números que foram apagados, assinalar a alternativa que
apresenta o valor de X e Y de modo que a operação esteja
correta:
+

16) Um consumidor foi até uma loja de eletrodomésticos
para comprar uma geladeira nova para sua residência. As
formas de pagamento apresentadas pelo lojista são duas,
conforme é apresentado no quadro abaixo:

2
3
X

9
Y
7

a) X=6 e Y=8
b) X=5 e Y=8
c) X=6 e Y=6
d) X=5 e Y=6

Forma de Pagamento Valor Parcela
À vista

Parcela única de 1.200,00 reais

A prazo

12 parcelas de 105,00 reais

O consumidor optou por pagar a prazo, em 12 parcelas de
105,00 reais. Qual é o valor que ele desembolsará a mais,
por não ter escolhido o pagamento à vista:
a) 15 reais.
b) 30 reais.
c) 50 reais.
d) 60 reais.
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CONHECIMENTOS GERAIS
19) A matriz elétrica brasileira vem passando por um
processo planejado de expansão e diversificação de fontes.
Atualmente, as hidrelétricas:
I. São muito importantes para o sistema elétrico brasileiro,
porque representam a maior parte da capacidade
instalada de produção de energia elétrica no País.
II. São irrelevantes para o sistema elétrico brasileiro, porque
possuem pouca capacidade de armazenamento de
energia.
III. São a principal fonte geradora de energia e, portanto, o
gerenciamento dos recursos hídricos é fundamental para
a segurança energética do País.

22) O componente do hardware, considerado o “cérebro” do
computador, responsável pela execução de instruções
programadas e procedimentos fornecidos pelos usuários, é
chamado:
a) BIOS.
b) CPU.
c) HD.
d) Disco rígido.
23) A Barra de Tarefas do Windows 10 é a barra horizontal
que atravessa toda a base da área de trabalho.
Considerando-se as informações exibidas no fragmento da
Barra de Tarefas da imagem abaixo, assinar a alternativa
CORRETA:

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente o item III.
d) Somente os itens I e III.
20) Em relação aos deveres éticos do servidor público,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(_) O servidor pode retardar a prestação de contas quando
lhe for útil pessoalmente.
(_) Mesmo ao exercer seu direito de greve, o servidor deve
zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva.
(_) O servidor deve se abster de participar de greves em
qualquer situação.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
21) Nos navegadores, também conhecidos como browsers,
os usuários podem armazenar, em uma pasta específica, os
seus sites preferidos ou aqueles acessados com frequência
para serem facilmente abertos mais tarde. Em alguns desses
navegadores, esses sites são identificados à direita da barra
de endereço, pelo símbolo de estrela, o qual aparece deste
modo: . As características descritas referem-se aos:
a) Cookies.
b) Spams.
c) Favoritos.
d) Top sites.
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a) Não há nenhum programa aberto.
b) Não há nenhum programa fixado.
c) Há uma planilha do Excel aberta.
d) Há um documento do Word aberto.
24) Para copiar e colar um texto, trecho de texto, palavra ou
frase, um usuário do Word 2016 pode utilizar os atalhos
Ctrl + C e Ctrl + V. Porém, para copiar e colar uma
formatação ao invés dos caracteres, através da Ferramenta
Pincel de Formatação, um usuário desse mesmo software
pode utilizar os atalhos:
a) Ctrl + Shift + C | Ctrl + Shift + V.
b) Ctrl + Alt + C | Ctrl + Alt + V.
c) Shift + Alt + C | Shift + Alt + V.
d) Win + C | Win + V.
LEGISLAÇÃO
25) De acordo com a Constituição Federal, assinalar a
alternativa INCORRETA:
a) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos da Constituição.
b) É garantido o direito de propriedade.
c) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor.
d) Haverá pena de caráter perpétuo para crimes hediondos.
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26) De acordo com a Constituição Federal, sobre Direitos e
Garantias Fundamentais, analisar os itens abaixo:

29) Considerando-se a Lei Orgânica do Município, analisar a
sentença abaixo:

I. A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento.
II. É garantido o direito de propriedade, e a propriedade
atenderá a sua função social.

O Município, como entidade autônoma e básica da
Federação, garantirá vida digna aos seus habitantes e será
administrado com moralidade administrativa, entre outros
compromissos fundamentais (1ª parte). Ao município
compete privativamente, entre outras atribuições, sinalizar
vias públicas e as estradas municipais, bem como
regulamentar e fiscalizar sua utilização por meio de
legislação própria (2ª parte).

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
27) De acordo com a Lei Orgânica do Município, em relação
aos seus Fundamentos e Objetivos Fundamentais, numerar a
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Objetivos Fundamentais.
(2) Fundamentos.
(_) Garantir o desenvolvimento integral do Município.
(_) A defesa do meio ambiente.
(_) Promover o bem de todos, sem preconceitos de qualquer
natureza.
(_) A soberania popular.
a) 1 - 2 - 1 - 2.
b) 2 - 1 - 2 - 1.
c) 1 - 2 - 2 - 1.
d) 2 - 1 - 1 - 2.
28) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, são
direitos constitucionais da cidadania:

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
30) De acordo com a Lei Orgânica do Município, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(_) É permitido ao Município deixar de participar de
qualquer ato cívico que cultue o patriotismo.
(_) É terminantemente proibido ao Município dar nomes de
pessoas falecidas a menos de dois anos a bens imóveis,
logradouros, próprios e vias públicas.
(_) Compete ao Município, suplementarmente, criar e
organizar guarda municipal, destinada à proteção de seus
bens, serviços e instalações.
a) C - C - C.
b) C - E - E.
c) E - C - C.
d) E - E- - E.

I. A prerrogativa de receber oficialmente resposta a
qualquer pedido de informação enviado ao Poder Público,
no prazo máximo de 15 dias corridos.
II. A prerrogativa de manter audiência pública com os
detentores de mandatos eletivos e ocupantes de cargos
de confiança do Município.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) Em conformidade com a Constituição Federal, a
assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Em relação ao
exposto, analisar os itens abaixo:
I. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios
ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos.
II. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, sem
exceções.
a) Os itens I e II estão incorretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão corretos.
32) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, para ser
instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações
e serviços:
I. De atenção primária.
II. Especiais de acesso aberto.
III. De atenção psicossocial.
IV. De urgência e emergência.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente um item.
b) Somente dois itens.
c) Somente três itens.
d) Todos os itens.
33) Em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto
do Idoso, é assegurada a gratuidade dos transportes
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos
serviços seletivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares, aos maiores de:
a) 60 anos.
b) 65 anos.
c) 59 anos.
d) 55 anos.

34) Considerando-se a Portaria de Consolidação nº 2/2017,
sobre a infraestrutura, ambiência e funcionamento da
atenção básica, analisar a sentença abaixo:
Equipe de Saúde da Família (eSF) 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 custo-efetividade
(1ª parte). A eSF é composta exclusivamente por médico e
enfermeiro, preferencialmente das especialidades de clínica
médica. A população adscrita por equipe de Atenção Básica
(eAB) e de Saúde da Família (eSF) é de 5.000 a 7.500
pessoas, localizada fora do seu território, garantindo os
princípios e diretrizes da Atenção Básica (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
35) Em conformidade com a Portaria de Consolidação
nº 4/2017, sobre a periodicidade da notificação compulsória
de doenças, agravos e eventos de saúde pública, numerar a
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Imediata (até 24h).
(2) Semanal.
(_) Coqueluche.
(_) Dengue - óbitos.
(_) Dengue - casos.
(_) Febre Tifoide.
a) 2 - 2 - 1 - 2.
b) 1 - 2 - 1 - 2
c) 1 - 1 - 2 - 1.
d) 2 - 1 - 2 - 1.
36) Sobre a próstata e o câncer de próstata, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) A próstata é um órgão muito pequeno que faz parte do
reto e do sistema digestivo.
b) A doença é mais comum nos homens, mas pode afetar
também as mulheres.
c) Todo homem acima dos 30 anos deve fazer anualmente o
exame de toque.
d) A maioria dos casos ocorre em homens com idade
superior aos 50 anos.
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37) Considerando-se Educação em Saúde: diretrizes, sobre
as bases conceituais, marcar C para as afirmativas Certas, E
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta
a sequência CORRETA:
(_) Educação em Saúde é um processo sistemático, contínuo
e permanente, que objetiva a formação e o
desenvolvimento da consciência crítica do cidadão,
estimulando a busca de soluções coletivas para os
problemas vivenciados e a sua “participação real” no
exercício do controle social.
(_) Educação permanente é a estratégia de reestruturação
dos serviços, a partir da análise dos determinantes sociais
e econômicos, mas, sobretudo, de valores e conceitos dos
profissionais.
a) C - E.
b) E - C.
c) C - C.
d) E - E.
38) Considerando-se a Caderneta de Saúde da Criança:
menina, sobre o desenvolvimento da criança de 3 a 6 anos,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(_) Após os 3 anos, a criança já consegue permanecer por
mais tempo em uma mesma brincadeira e prestar mais
atenção em características como a cor, a forma e o
tamanho dos objetos.
(_) Entre 4 e 5 anos, a criança já se comunica bem por meio
de palavras e ganha independência.
(_) Por volta dos 6 anos de idade, a criança tem interesse por
jogos e brincadeiras com regras, que desenvolvem
habilidades como a adequação a limites, a cooperação, a
negociação e a competição saudável. Nessa fase, a
criança já é capaz de aceitar e seguir regras dos jogos de
mesa.

39) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 32,
sobre a atenção ao pré-natal de baixo risco, analisar os itens
abaixo:
I. Para ajudar a controlar o peso durante a gravidez, deve-se
orientar a gestante a evitar “pular” as refeições e
“beliscar” entre as refeições.
II. Os excessos na alimentação podem causar desconforto
abdominal, principalmente nos últimos meses de
gestação, quando o útero está maior e comprime o
estômago.
III. Ao fazer todas as refeições, a gestante deve saber que
isso evita que seu estômago fique vazio por muito tempo,
o que diminui o risco de sentir náuseas, vômitos,
fraquezas ou desmaios.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Todos os itens.
b) Somente o item III.
c) Somente o item II.
d) Somente o item I.
40) De acordo com o Guia Prático do Agente Comunitário de
Saúde, sobre a doença diarreica aguda (DDA), assinalar a
alternativa INCORRETA:
a) É uma doença que pode ser causada por bactérias, vírus e
parasitas, caracterizada principalmente pelo aumento do
número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca
consistência.
b) Em alguns casos, há presença de muco e sangue nas fezes.
c) Um dos tratamentos é a hidratação, que tem como
objetivo reidratar ou evitar a desidratação. Pode ser feita
por via oral ou por meio de soro na veia.
d) Os refrigerantes devem ser utilizados no tratamento, pois
fazem efeito como hidratantes, reduzindo a diarreia.

a) C - E - E.
b) C - C - C.
c) E - C - E.
d) E - E - C.

7

www.objetivas.com.br

