Município de Xanxerê - SC
Concurso Público 003/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

MÉDICO CLÍNICO GERAL 40h - ESF
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
as 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a
identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura.
7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá pintar o quadro da alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
02
A
C
D
03
A
B
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital do Concurso Público 003/2018.
11. Boa prova.
12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e 04.
O assalto
Luís Fernando Veríssimo
Quando a empregada entrou no elevador, o garoto entrou atrás. Devia ter uns
dezesseis, dezessete anos. Preto. Desceram no mesmo andar. A empregada com o coração
batendo. O corredor estava escuro e a empregada sentiu que o garoto a seguia. Botou a chave
na fechadura da porta de serviço, já em pânico. Com a porta aberta, virou-se de repente e
gritou para o garoto:
- Não me bate!
- Senhora?
- Faça o que quiser, mas não me bate!
- Não, senhora, eu...
A dona da casa veio ver o que estava havendo. Viu o garoto na porta e o rosto
apavorado da empregada e recuou, até pressionar as costas contra a geladeira.
- Você está armado?
- Eu? Não.
A empregada, que ainda não largara o pacote de compras, aconselhou a patroa, sem
tirar os olhos do garoto:
- Eu não vou fazer nada, juro! — disse a patroa, quase aos prantos. — Você pode
entrar. Pode fazer o que quiser. Não precisa usar a violência.
O garoto olhou de uma mulher para outra. Apalermado. Perguntou:
- Aqui é o 712?
- O que você quiser. Entre. Ninguém vai reagir.
O garoto hesitou, depois deu um passo para dentro da cozinha. A empregada e a patroa
recuaram ainda mais. A patroa esgueirou-se pela parede até chegar à porta que dava para a
saleta de almoço. Disse:
- Eu não tenho dinheiro. Mas o meu marido deve ter. Ele está em casa. Vou chamá-lo.
Ele lhe dará tudo.
O garoto também estava com os olhos arregalados. Perguntou de novo:
- Este é o 712? Me disseram para pegar umas garrafas no 712.
A mulher chamou, com a voz trêmula:
- Henrique!
O marido apareceu na porta do gabinete. Viu o rosto da mulher, o rosto da empregada e
o garoto e entendeu tudo. Chegou a hora, pensou. Sempre me indaguei como me comportaria
no caso de um assalto. Chegou a hora de tirar a prova.
- O que você quer? —perguntou, dando-se conta em seguida do ridículo da pergunta.
Mas sua voz estava firme.
- Eu disse que você tinha dinheiro – falou a mulher.
- Faço um trato com você – disse o marido para o garoto –, dou tudo de valor que tem
em casa, contanto que você não toque em ninguém.
E se as crianças chegarem de repente? Pensou a mulher. Meu Deus, o que esse
bandido vai fazer com as minhas crianças?
O garoto gaguejou:
- Eu... Eu... É aqui que tem umas garrafas para pegar?
Tenho um pouco de dinheiro. Minha mulher tem joias. Não temos cofre em casa,
acredite em mim. Não temos muita coisa. (...)
- Não é para agradar, não, mas eu compreendo você. Você é uma vítima do sistema.
Deve estar pensando, "esse burguês cheio da nota está querendo me conversar", mas não é
isso não. Sempre me senti culpado por viver bem no meio de tanta miséria. Pode perguntar
para minha mulher. Eu não vivo dizendo que o crime é um problema social? Vivo dizendo.

Tome. É todo dinheiro que tenho em casa. Não somos ricos. Somos, com alguma boa vontade,
da média alta. Você tem razão. Qualquer dia também começamos a assaltar para poder comer.
Tem que mudar o sistema. Tome.
O garoto pegou o dinheiro, meio sem jeito.
- Olhe, eu só vim pegar as garrafas...
- Sônia, busque as suas joias. Ou melhor, vamos todos buscar as joias.
Deram todas as joias para o garoto, que estava cada vez mais embaraçado. (...)
- Aqui não é o 712? Me disseram para pegar umas garrafas.
- Nós não temos mais nada, confie em mim. Também somos vítimas do sistema.
Estamos do seu lado. Por favor, vá embora!
A empregada espalhou a notícia do assalto por todo o prédio. Madame teve uma crise
nervosa que durou dias. O marido comentou que não dava mais para viver nesta cidade. Mas
achava que tinha se saído bem. Não entrara em pânico. Ganhara um pouco de simpatia do
bandido.(...)
01- Assinale a afirmação incorreta, de acordo com a leitura e compreensão do texto:
a) A empregada entrou em pânico, pois imaginou que o garoto iria assaltá-la.
b) A maior preocupação do marido era proteger seus bens e ganhar tempo para as
crianças não chegarem em casa.
c) As pessoas envolvidas ficaram impedidas de raciocinar pelo temor do assalto e por isso
não conseguiram desfazer o mal-entendido.
d) O assalto não aconteceu, a principal causa do equívoco da empregada foi a insegurança
existente nas cidades.
02- Nas alternativas abaixo o significado das palavras destacadas está adequado ao texto,
exceto em:
a) ―...rosto apavorado da empregada e recuou...‖ (= RETROCEDEU).
b) ―O garoto hesitou, depois deu um passo...‖ (= DECIDIU).
c) ―O garoto olhou de uma mulher para outra. Apalermado.‖ (= ABOBADO).
d) ―Sempre me indaguei como me comportaria...‖ (= PERGUNTEI).
03- Assinale a afirmação incorreta:
a) No trecho: ―...porta que dava para a saleta de almoço‖, o substantivo destacado está
flexionado no grau diminutivo sintético.
b) O pronome destacado na frase: ―...esse burguês cheio da nota está querendo..."
classifica-se como demonstrativo.
c) O termo destacado em ―A mulher chamou, com a voz trêmula‖ pertence à classe dos
adjetivos.
d) O verbo destacado em ―Eu não vou fazer nada, juro!‖, quanto à flexão, classifica-se
como regular.
04- O emprego do pronome pessoal oblíquo átono destacado não está corretamente
empregado, de acordo com as normas da língua culta escrita, na alternativa:
a) ―Não me bate!‖.
b) ―Com a porta aberta, virou-se de repente...‖.
c) “Me disseram para pegar umas garrafas no 712.‖.
d) ―Sempre me senti culpado por viver...‖.

05- Assinale a alternativa que não corresponde a um navegador web.
a)
b)
c)
d)

Google Chrome.
Microsoft Edge.
Mozilla Thunderbird.
Safari.

06- O software Word incluso no Microsoft Office 2007 Standard, é capaz formatar os
documentos por meio das tabulações. O usuário pode usar a régua para definir tabulações
manuais no lado esquerdo, no meio e no lado direito do documento.
Assinale a alternativa correspondente à tabulação que não posiciona o texto.
a)
b)
c)
d)

Barra.
Centralizado.
Direita.
Esquerda.

07- O software Excel incluso no Microsoft Office 2007 Standard, possui diversos atalhos de
teclado que facilitam ainda mais sua utilização.
Atalho para criar uma nova pasta de trabalho em branco:
a)
b)
c)
d)

Control + G.
Control + N.
Control + O.
Control + U.

08- Sobre o Histórico do Município de Xanxerê – SC é incorreto afirmar que:
(Fonte: http://xanxere.sc.gov.br/).
a) Em 31 de dezembro de 1917, por ato do governo catarinense o município de Chapecó
ficou dividido em cinco (5) distritos, entre os quais, Xanxerê. Pela Resolução nº 05/1917
do Superintendente de Chapecó, Manoel dos Santos Marinho, foi nomeado José Júlio
Farrapo para Intendente do Distrito de Xanxerê. Em 5 (cinco) de novembro de 1919,
pela Lei nº 1.260, o governo Hercílio Luz, determinou que a sede do município de
Chapecó fosse transferida para Xanxerê.
b) Os habitantes de Xanxerê iniciaram um longo processo de emancipação. A vila cresce,
principalmente pelo extrativismo das madeireiras, com pinheiros, araucária, existentes
em Xanxerê e região. Em 02.11.1953, pela Lei 136, foi criado o município de Xanxerê,
desmembrado de Chapecó. Sua instalação oficial deu-se em 27 de fevereiro de 1954,
quando um grupo de pessoas compareceu ao Ato, na hoje Rua Victor Konder, em uma
simples casa de madeira, assumindo o cargo de Prefeito provisório o professor Teodósio
Maurício Wanderley, Inspetor Geral de Ensino do Estado, por designação do então
governador Irineu Bornhausen. Em 15 de novembro de 1955 foi instalada a Câmara
Municipal de Vereadores e em 05 de julho de 1956 foi instalada a Comarca de Xanxerê.
c) A área que atualmente compreende o município de Xanxerê, teve os seguintes
nomes: 1. Distrito de Generozópolis; 2. Vila de Xanxerê; 3. Distrito de Rui Barbosa; 4.
Vila de Xanxerê (outra vez); 5. Distrito de Xanxerê.
d) Xanxerê significa na língua indígena Kaigang "campina das cobras" ou "campina da
cascavel" - na área a existência de muitas espécies de cobras com predominância da
cobra cascavel. Os índios Kaingang e Guaranis foram os primeiros habitantes do Oeste
Catarinense, isto aproximadamente no ano de 1800. Depois vieram os portugueses,
sírios, turcos, alemães, libaneses, poloneses, italianos e outros.

09- De acordo com o Artigo 198 e, seus incisos da Constituição da República Federativa do
Brasil, ―as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:‖ Assinale a alternativa incorreta:
a) Atendimento preferencialmente à Pessoa Idosa e às Gestantes.
b) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
c) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
d) Participação da comunidade.
10- Conforme artigo 200 e seus incisos da Constituição Federal, ―ao sistema único de saúde
compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:‖ exceto:
a) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem
como bebidas e águas para consumo humano.
b) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
c) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
d) Realizar o controle de zoonoses inspecionando alimentos os quais serão submetidos ao
consumo dos animais domésticos.

Conhecimentos Específicos
11- A principal característica fisiopatogênica da asma é a inflamação brônquica, resultante de
um amplo e complexo espectro de interações entre células inflamatórias, mediadores e células
estruturais das vias aéreas. São alterações causadas pelos mediadores inflamatórios, exceto:
a)
b)
c)
d)

Hipersecreção de muco.
Redução da reatividade do músculo liso da via aérea.
Alterações na permeabilidade vascular.
Anormalidades no controle neural autonômico (substância P, neurocinina A).

12- Sobre processo fisiológico do trabalho de parto, analise as afirmativas e marque (V) para
Verdadeiro ou (F) para Falso:
( ) Fase latente: podem durar dias ou semanas. A duração e a intensidade das contrações
costumam variar bastante, pode haver perda do tampão mucoso (às vezes, com rajas de
sangue) e sensação dolorosa nas costas. Essa é a fase ideal para se dirigir a um serviço
de saúde.
( ) As contrações, na fase ativa, são as responsáveis pela dilatação do colo uterino e pela
descida do bebê no canal de parto. Elas podem vir acompanhadas de dor lombar e em
baixo ventre.
( ) Transição: período intermediário entre a fase ativa e a dilatação total (10 cm) e o período
expulsivo propriamente dito. As contrações costumam ficar mais intensas e podem ocorrer
em intervalos maiores.
( ) Expulsão da placenta: acontece, em média, de 5 a 30 minutos depois do nascimento do
bebê. As contrações são mais leves e espaçadas. Podem ser necessários procedimentos,
algumas vezes desconfortáveis, para acelerar o desprendimento da placenta e evitar
hemorragias.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) V, F, V, F.
b) V, F, V, V.
c) V, F, F, V.
d) F, V, F, V.
13- Considerando a determinação aproximada da idade gestacional por exame obstétrico, a
medida da altura do fundo do útero está correta de acordo com os seguintes parâmetros,
exceto:
a)
b)
c)
d)

Até a 6ª semana, não ocorre alteração do tamanho uterino.
Pela percepção do início dos movimentos fetais (entre a 16ª e 20ª semana em geral).
10ª semana – o útero corresponde a três vezes o tamanho habitual.
16ª semana – o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical.

14- Considerando o uso de anti-hipertensivos na gravidez, avalie:
I- Por seus efeitos danosos ao feto, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), como captopril, e antagonistas da angiotensina II, como losartana, devem ser
substituídos.
II- A metildopa é a droga preferida por ser a mais bem estudada e por não haver evidência de
efeitos deletérios para o feto (750-2.000 mg/ dia).
III- Os betabloqueadores são considerados seguros na gravidez, embora se atribua a eles
redução no crescimento fetal.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
III, apenas.
I, II, III.

15- A osteoporose é um distúrbio ósseo metabólico que se caracteriza por fragilidade
esquelética, baixa massa óssea e qualidade óssea alterada. São fatores de risco para
osteoporose nas mulheres após a menopausa, exceto:
a) IMC inferior 21 kg/m².
b) Uso de corticosteroides.
c) Deficiência estrogênica.
d) Insuficiência lútea.
16- Associe o Agente etiológico responsável por úlceras genitais à patologia:
(1)
(2)
(3)
(4)

Herpes simplex vírus.
Klebsiella granulomatis.
Trepomena Pallidum.
Haemophilus ducreyi.

Assinale a sequência correta.
a)
b)
c)
d)

3, 4, 1, 2.
3, 1, 4, 2.
1, 3, 2, 4.
1, 2, 3, 4.

(
(
(
(

)Sífilis.
)Cancroide.
)Herpes genital.
)Donovanose.

17- Em relação ao Papilomavírus Humano (HPV), marque a alternativa correta:
a) A colposcopia da genitália externa é um método capaz de identificar a infecção latente e
permite um completo mapeamento da extensão da doença nessa região.
b) HPVs de alto risco (potencialmente oncogênicos): tipos - 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61,
72, 81.
c) A infecção clínica vulvar pelo HPV denomina-se condiloma acuminado ou verruga
genital visível a olho nu e se caracteriza por lesões aparentes, vegetativas,
vascularizadas, sésseis e com múltiplas projeções papilares.
d) O HPV está envolvido no desenvolvimento do câncer do colo do útero em cerca de até
49,7% dos casos.
18- A Organização Mundial da Saúde incluiu os anticoncepcionais combinados transdérmicos
na sua lista de critérios de elegibilidade para uso de contraceptivos hormonais. Foram
consideradas contra-indicações absolutas, exceto:
a)
b)
c)
d)

Doença biliar ativa.
Embolia pulmonar.
Mutação do fator V Leiden.
Trombose venosa profunda.

19- A ocorrência de sífilis em gestantes evidencia falhas dos serviços de saúde,
particularmente da atenção ao pré-natal, pois o diagnóstico precoce e o tratamento da gestante
são medidas relativamente simples e bastante eficazes na prevenção da doença.
Considerando a afirmativa, marque a alternativa incorreta:
a) A infecção do feto depende do estágio da doença na gestante, ou seja, quanto mais
recente a infecção materna, mais treponemas estão circulantes e, portanto, mais grave e
frequente será o comprometimento fetal.
b) Após o desaparecimento das lesões secundárias, a sífilis entra em um período de
latência, não existindo manifestações clínicas visíveis, sendo o diagnóstico realizado
exclusivamente por meio de testes laboratoriais.
c) O tratamento adequado dos casos diagnosticados promove a remissão dos sintomas em
poucos dias. As lesões tardias já instaladas, a despeito da interrupção da evolução da
infecção, serão revertidas com a antibioticoterapia.
d) As reações sorológicas treponêmicas para sífilis tornam-se positivas a partir da 3ª
semana de infecção e as reações sorológicas não treponêmicas tornam-se positivas a
partir da 4ª ou 5ª semana após o contágio.
20- Sobre o Diabetes Mellitus, é correto afirmar que:
a) A cetoacidose ocorre particularmente em pacientes com diabetes tipo 2, sendo algumas
vezes a primeira manifestação da doença.
b) A medida da hemoglobina glicada (HbA1c) é um método que permite avaliação do
controle glicêmico em longo prazo. Deve ser solicitada rotineiramente a todos pacientes
com a doença.
c) A metformina, medicamento de escolha para a maioria dos pacientes com diabetes tipo
2, está associada a aumento de peso
d) O uso de insulina não é mandatório no tratamento do DM1 e podem ser utilizados
antidiabéticos orais no início da doença.

21- As equipes de atenção básica têm papel relevante na prevenção, no diagnóstico e no
acompanhamento das pessoas portadoras – sintomáticas ou não – de hepatites. Sobre o
assunto, é incorreto afirmar que:
a) A hepatite D é causada pelo vírus da hepatite delta (HDV), e à semelhança das outras
hepatites virais pode apresentar-se como infecção assintomática, sintomática ou até
com formas graves. O HDV é um vírus defectivo, satélite do HBV, que precisa do HBsAg
para realizar sua replicação.
b) A transmissão do vírus da hepatite C ocorre, principalmente, por via fecal-oral.
c) As infecções causadas pelo vírus da hepatite B (HBV) são habitualmente anictéricas.
Apenas 30% dos indivíduos apresentam a forma ictérica da doença, reconhecida
clinicamente.
d) Pacientes que já tiveram hepatite A apresentam imunidade para esse vírus, mas
permanecem susceptíveis às outras hepatites.

22- Um dos principais tipos de anemia é aquela caracterizada pela ausência de nutrientes que
são utilizados na produção de elementos dos glóbulos vermelhos, como o ferro (anemia
ferropriva). Sobre este tipo de anemia e seu tratamento, é correto afirmar que:
a) Os recém-nascidos a termo com peso adequado ao nascimento apresentam depósitos
suficientes para suprir suas necessidades por 6 a 9 meses.
b) A adição ou a presença de alguns minerais na dieta pode favorecer a absorção do ferro,
como, por exemplo, zinco, cobre, cobalto, níquel, cádmio e manganês.
c) A absorção do sulfato ferroso, que contém 20% de ferro elementar, pode ser facilitada
pela administração conjunta de fonte de vitamina C, como o suco de laranja.
d) A utilização de ferro parenteral deve ser priorizada em detrimento do tratamento via oral.

23- Algumas condições que debilitam o sistema imunitário podem contribuir para o
adoecimento pela tuberculose como, por exemplo: Desnutrição, infecção pelo HIV, Diabetes,
Neoplasias. Em relação ao ―esquema básico‖ de tratamento para casos novos de todas as
formas de tuberculose, não faz parte do esquema a seguinte droga:
a)
b)
c)
d)

Etionamida.
Isoniazida.
Pirazinamida.
Rifampicina.

24- Sobre a Cistite, é correto afirmar que:
a) O diabético merece um olhar diferenciado, pois nesse grupo de indivíduos a ITU pode
evoluir mais rapidamente para complicações que podem prejudicar a função renal
significativamente (sobretudo em mulheres).
b) O tratamento deve ser iniciado após o resultado da urocultura.
c) O Streptoccocus do grupo B é o principal patógeno causador da doença.
d) A cistite de repetição ocorre quando a paciente apresenta dois ou mais episódios de
cistite por ano ou um em seis meses.

25- Considerando o Código de Ética Médica, marque a alternativa correta:
a) A natureza personalíssima da atuação profissional do médico caracteriza relação de
consumo.
b) O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no
desempenho de suas funções, sem qualquer exceção.
c) O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à
sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam
prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.
d) Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou
privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a
serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento,
mesmo que em benefício do paciente.
26- A resistência microbiana é um problema de saúde pública, associado a diversos fatores
entre os sistemas de saúde de todo o mundo. Considerando as boas práticas de prescrição de
antimicrobianos, todas as informações abaixo devem estar descritas na prescrição e no
prontuário do paciente, exceto:
a)
b)
c)
d)

Qual antimicrobiano será usado.
Espectro do antimicrobiano.
A forma de administração.
Duração do tratamento.

27- A invaginação intestinal está entre as principais doenças que causam problemas
abdominais em crianças, que necessitam de diagnóstico e tratamentos rápidos. Em relação à
patologia, marque a alternativa incorreta:
a) As fezes se tornam vermelho-escuras e mucoides, gelatinosas, um indício de isquemia
intestinal e mucosa inflamada.
b) É a causa de obstrução intestinal mais frequente no segundo semestre de vida.
c) Em crianças abaixo de seis meses ou acima de um ano, o divertículo de Meckel pode
ser a causa da invaginação.
d) A criança apresenta vômitos pós-prandiais não biliosos, em jato.
28- São características dos sopros patológicos, exceto:
a) Ocorrência isolada na sístole ou sopro contínuo.
b) Maior intensidade (2+/4+ ou mais) ou timbre rude.
c) Associação com sons cardíacos anormais (hiperfonese de bulhas, cliques e estalidos)
e/ou com frêmitos.
d) Alterações no eletrocardiograma e/ou no ecocardiograma.
29- São achados clínicos característicos da Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA):
a)
b)
c)
d)

Hipoxemia refratária, sinais de congestão no raio-x de tórax.
Hipoxemia refratária, opacidades alveolares bilaterais no raio-x de tórax.
Alterações do ECG, opacidades alveolares bilaterais no raio-x de tórax.
Focos de consolidação no raio-x de tórax.

30- Sobre a Insuficiência Respiratória Aguda, analise as afirmativa e marque (V) para
Verdadeiro ou (F) para Falso:
( ) A Insuficiência Respiratória Aguda hipercápnica está invariavelmente associada à
hipoventilação alveolar, sendo a hipoxemia dela resultante de grau leve.
( ) A Insuficiência Respiratória Aguda pode ser definida como uma incapacidade do
sistema respiratório em captar oxigênio e/ou remover o gás carbônico do sangue e dos
tecidos do organismo.
( ) A chamada ―bomba‖ ventilatória do sistema respiratório é composta por: Sistema
Nervoso Central, Nervos periféricos, Músculos respiratórios e Caixa torácica.
( ) A Insuficiência Respiratória Aguda hipoxêmica está presente quando ocorre hipoxemia
grave, associada à retenção de CO2 com acidose respiratória.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a)
b)
c)
d)

F, V, V, V.
V, F, F, V
V, F, V, F.
V, V, V, F.

