Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa
Secretaria Municipal de Saúde
Agente Comunitário de Saúde – ACS
Prova Objetiva
Leia com atenção e siga rigorosamente as instruções
1. A Prova Objetiva terá a duração de 4 horas, incluído o tempo para o
preenchimento do cartão-resposta e as orientações iniciais sobre o
processo de aplicação das provas.
2. A Prova Objetiva versa sobre Conhecimentos Gerais e sobre
Conhecimentos Específicos inerentes à respectiva função, previstos no
conteúdo programático, sendo composta de 30 questões de múltipla
escolha, cada questão valerá 2,0. A prova total vale 60 (sessenta) pontos.
3. As questões da prova apresentam um enunciado seguido de quatro
alternativas designadas pelas letras A, B, C e D, existindo somente uma
alternativa correta.
4. Examine se o caderno de provas está completo e se há falhas ou
imperfeições gráficas que causem dúvidas. Nenhuma reclamação será
aceita após trinta minutos do início da prova.
5. Decorrido o tempo uma hora do início, será distribuído o cartão-resposta,
o qual será o único documento válido para a correção da prova.
6. Ao receber o cartão-resposta preencha os campos reservados com seu
nome e RG e, verifique se os itens correspondentes ao preenchimento
das questões de múltipla escolha estão adequados, observando alguma
falha, comunique ao fiscal de sala.
7. Assine o cartão-resposta no espaço reservado para este fim. Não haverá
substituição do cartão-resposta ou de prova em caso de erro ou rasura
efetuado pelo candidato.
8. Não serão considerados os pontos relativos a questões quando, no
cartão-resposta, forem assinaladas mais de uma resposta, ou houver
rasura, ou marcação a lápis ou não for assinalada nenhuma alternativa.
9. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta esferográfica de
material transparente, de tinta preta para marcação das respostas.
10. Qualquer forma de comunicação entre os candidatos implicará em sua
eliminação.
11. O candidato somente poderá ausentar-se definitivamente do recinto da
prova após decorrida 1 (uma) hora de sua realização.
12. É vedada a saída do candidato do recinto da prova sem autorização e
acompanhamento do fiscal de sala.
13. Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala de prova
simultaneamente.
14. O candidato, ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, o cartãoresposta e o caderno de prova, devendo, ainda, assinar a lista de
frequência.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
“O sucesso é construído à noite! Durante o dia você faz o que todos fazem.”
Não conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem sacrificar feriados e domingos
pelo menos uma centena de vezes. Da mesma forma, se você quiser construir uma relação
amiga com seus filhos, terá que ................................... a isso, superar o cansaço, arrumar
tempo para ficar com eles, deixar de lado o orgulho e o comodismo. Se quiser um casamento
gratificante, terá que investir tempo, energia e sentimentos ...................... objetivo. O sucesso
é construído à noite! Durante o dia você faz o que todos fazem. Mas, para obter resultado
diferente da maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os
mesmos resultados. Não ....................................... maioria, pois infelizmente ela não é modelo
de sucesso. Se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os
outros estão tomando chope com batatas fritas. Terá de planejar, enquanto os outros
permanecem ............ frente da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros tomam sol
.............. beira da piscina. A realização de um sonho depende de dedicação. Há muita gente
que espera que o sonho se realize por mágica. Mas toda mágica é ilusão. A ilusão não tira
ninguém de onde está. Ilusão é combustível de perdedores. “Quem quer fazer alguma coisa,
encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa.”
Roberto Shinyashiki - http://maistempo.com.br/esse-texto-e-fantastico/

1. Marque a alternativa que completa correta e respectivamente os espaços
pontilhados do texto I.
a)
b)
c)
d)

(
(
(
(

) se dedicar, nesse, se compare à, à, à
) dedicar-se, nesse, compare-se a, à, à
) dedicar-se, neste, se compare à, a, a
) se dedicar, neste, compare-se a, à, à

2. Leia as seguintes afirmações sobre o texto I:
I.

II.

III.

A declaração do texto de que “O sucesso é construído à noite! Durante o dia
você faz o que todos fazem” refere-se às pessoas que têm o hábito de realizar
tarefas rotineiras à noite. A preferência por realizar atividades de trabalho à
noite está relacionada à singularidade de cada pessoa, visto que a disposição
para o trabalho varia de pessoa para pessoa: umas têm maior rendimento
durante o dia e outras à noite.
O sucesso de um casamento demanda investimentos em termos de tempo,
energia e sentimentos, assim como a realização dos sonhos requer esforço,
como sacrificar feriados e domingos. Para atingir uma meta e obter bons
resultados, a pessoa tem de ser especial, dedicando-se aos estudos e
planejamentos, inclusive em horários em que a maioria das pessoas está
“tomando chope com batatas fritas” (linha 11) ou assistindo à televisão.
A realização de um sonho está relacionada à dedicação. Porém, muita gente
espera que seus sonhos se realizem como num passe de mágica, sem
nenhum esforço, sem se dedicarem a suas pretensões. Exemplo disso são as
centenas de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e que,

mesmo na condição de pobreza, condicionam sua sobrevivência à ajuda do
governo, como a doação de cestas básicas, de vale-gás, bolsa-família, entre
outros benefícios.
De acordo com o que diz o texto:
a) (
b) (
c) (
d) (

) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
) Somente a afirmação III é falsa.
) Somente a afirmação II é verdadeira.

3. Na frase “Escrevo porque sinto necessidade”, lembrando da regra do uso dos
“porquês” o em destaque no fragmento acima, pode ser substituído com igual sentido
por:
a) ( ) pois.
b) ( ) vista que.
c) ( ) dado que.
d) ( ) como.
SAÚDE PÚBLICA
4. A Constituição Brasileira de 1988 aprovou a criação de um Sistema Único de
Saúde (SUS). Identifique as afirmativas que correspondem aos princípios e às
diretrizes do SUS:
I. Deve-se assegurar a universalização do atendimento à população e
integralidade das ações.
II. Deve-se garantir o atendimento especializado e a atenção, somente, a
pacientes carentes.
III. Deve haver um conceito ampliado de saúde, considerando seus
determinantes sociais.
IV.
Deve-se garantir a saúde como um direito de todos e um dever do
Estado.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas II, III e IV.
b) Somente as afirmativas I, III e IV.
c) Somente as afirmativas I, II e IV.
d) Somente as afirmativas II e IV.
5. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, nº 8080/1990, a direção do Sistema
Único de Saúde é exercida em cada esfera de governo pelas seguintes
instituições:
a) Ministério do Trabalho e da Previdência Social, Secretaria de Estado e
Ação Social e Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.
b) Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria
Municipal de Saúde.

c) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho
Municipal de Saúde.
d) Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar e
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
6. A Estratégia Saúde da Família nasceu com o intuído promover o acesso a
saúde preconizado pela Lei 8.080/1988. Baseado nesta assertiva é correto
afirmar que:
a) A Estratégia Saúde da Família é considerada um modelo de atenção
primária focado exclusivamente nas ações de promoção da saúde e
prevenção de doença tendo na unidade familiar seu cenário de prática.
b) A Estratégia Saúde da Família traz em seu escopo o conceito de saúde
como qualidade de vida, centrado na atenção integral a saúde, incluindo
ações curativas, de prevenção de doença, recuperação e promoção da
saúde.
c) Para dar conta da complexidade das novas formas de adoecimento e da
ampliação do conceito de saúde, o Ministério da Saúde inseriu novos
profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas entre
outros na equipe de referência da Estratégia Saúde da Família.
d) O modelo assistencial da Estratégia Saúde da Família baseia-se na
concepção hospitalocêntrica que visa responder as demandas
individuais e coletivas em uma base territorial.
7. O SUS foi organizado segundo as diretrizes de descentralização, com a proposta de
atendimento integral e participação da comunidade no espaço mais amplo da
seguridade social (MENDES, 1999), sendo regido por alguns princípios.
“Tratar de maneira desigual os desiguais, para atingir a igualdade.” A afirmação
acima retrata o seguinte princípio do SUS:
a) Universalidade
b) Equidade
c) Integralidade
d) Iniquidade
CONHECIMENTO GERAIS
MONSENHOR TABOSA
8. Monsenhor Tabosa é um dos municípios do Estado do Ceará, localizado na
mesorregião dos sertões cearenses. A respeito dos aspectos geográficos do
município, responda a afirmativa correta:
a) Em Monsenhor Tabosa está localizado o pico mais alto do Ceará, o pico da
Serra Branca, com 1.145,56 metros e seu clima é tropical.
b) O principal acidente geográfico de Monsenhor Tabosa é chamado de Serras
de Monsenhor, dando assim, o nome da cidade.
c) Em Monsenhor Tabosa está localizado o pico mais alto do Ceará, o pico da
Serra Branca, com 1.154,56 metros e seu clima é clima de altitude (frio de
montanha).

d) Em Monsenhor Tabosa está localizado o pico mais alto do Ceará, o pico da
Serra Branca, com 1.154,56 metros e seu clima é tropical.
9. Em 22 de novembro de 1951, Monsenhor Tabosa foi elevada a condição de cidade
pela Lei n° 1.153 e tendo sido instalado a 25 de março de 1955, considerando a
história municipal oficial, pelos quais nomes Monsenhor Tabosa foi conhecida:
a)
b)
c)
d)

Teia e Olaria.
Distrito da Paz e Distrito de Teia.
Distrito de Telha e Forquilha.
Apenas por Distrito de Telha.

10. Monsenhor Tabosa está localizada na Mesorregião dos Sertões Cearenses e na
Microrregião do Sertão de Crateús, considerando a região, assinale a opção que
corresponde corretamente os municípios limítrofes.
a) Norte: Sobral, Leste: Crateús, Sul: Boa Viagem e independência, Oeste:
Tamboril.
b) Norte: Santa Quitéria e Catunda, Leste: Boa Viagem e Nova Russas, Sul:
Independência e Sobral, Oeste: Tamboril.
c) Norte: Santa Quitéria e Catunda, Leste: Boa Viagem e Nova Russas, Sul:
Independência e Sobral, Oeste: Tamboril.
d) Norte: Santa Quitéria e Catunda, Leste: Boa Viagem, Sul: Independência e
Boa Viagem, Oeste: Tamboril.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
11. Qual a composição mínima das Equipes de Saúde da Família, recomendada pelo
Ministério da Saúde segundo a PNAB?
a) Médico, enfermeiro, dentista e ACS.
b) Enfermeiro, auxiliar de Enfermagem e ACS.
c) Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e ACS.
d) Médico, enfermeiro, técnico de Enfermagem e ACS.
12. Frente à violência familiar, são atribuições do Agente Comunitário de Saúde,
EXCETO:
a) Ouvir, com atenção, o que as pessoas comentam sobre seus problemas e dar
apoio àquelas que querem falar, mas não têm coragem.
b) Encaminhar os casos de violência familiar aos hospitais.
c) Realizar o mapeamento de famílias de risco, com relação à violência, na área
de abrangência da Unidade Básica de Saúde à qual está vinculado
d) Observar mudanças de hábito, se alguém está agindo de forma diferente,
aproximar-se para entender suas reações.

13. O Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde lista situações em que se deve
orientar a família a procurar o serviço de saúde o mais rápido possível. Analise os
pontos a seguir:
I.
II.
III.
IV.

Criança molinha, gemente, parada, com choro fraco, que não demonstra
interesse pelo o que ocorre ao seu redor, não olha quando é chamada.
Criança que vomita tudo (alimentos, líquidos e medicamentos).
Criança com febre (temperatura acima de 38º C).
Criança com diarreia (três ou mais evacuações líquidas ou semilíquidas em
24 horas), com sinais de desidratação, inquieta, irritada, com sede, olhos
fundos, sinal da prega (a pele volta, lentamente, ao estado anterior, quando
com os dedos polegar e indicador são usados para levantar a pele).

Assinale a assertiva CORRETA:
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
14. É atribuição do ACS:
a) Trabalhar com adscrição de famílias, independente da base geográfica
definida
b) Cadastrar, apenas, mulheres e crianças de sua microárea e manter os
cadastros atualizados.
c) Desenvolver ações, que busquem a integração entre a equipe de saúde e a
população adscrita à Unidade Básica de Saúde.
d) Orientar, caso as famílias questionem, quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis.
15. Ao visitar uma família, o Sr. Israel, Agente Comunitário de Saúde (ACS),
encontra uma criança, de dois anos, e outra, de cinco anos, que, ainda, não
tomaram nenhuma vacina, porque seus pais têm medo da reação. Diante
desta situação, a conduta correta, a ser tomada pelo ACS, é:
a) Ir até o posto de vacinação mais próximo e registrar a ocorrência.
b) Orientar os pais das crianças sobre a prevenção de doenças e a
importância da vacinação.
c) Pegar as crianças ao colo e levá-las ao posto de saúde.
d) Procurar uma pessoa mais velha na comunidade e responsabilizá-la.
16. A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada pelo mosquito Aedes
Aegypti. Durante a Visita Domiciliar (VD), o Agente Comunitário de Saúde
(ACS) deve observar e orientar, quanto à prevenção do mosquito. Marque (V)
para verdadeiro e (F) para falso.
( ) Manter as caixas e os poços d'água sempre limpos e vedados.

( ) Escorrer a água dos pratinhos dos vasos de plantas, lavar com uma escova
e colocar areia grossa até a borda.
( ) Lavar com água corrente, pelo menos, uma vez por semana, as vasilhas de
água para animais.
( ) Os pneus velhos, abandonados, entregá-los ao serviço de limpeza
urbana. Caso, realmente, seja necessário mantê-los, guardá-los em
local coberto e abrigado da chuva.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) V, V, F, F
b) F, V, V, V
c) V, V, V, F
d) V, V, V, V
17. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve estar sempre atento ao que acontece
com as famílias do território, identificando com elas os fatores socioeconômicos,
culturais e ambientais que interferem na saúde. Ao identificar pessoas tossindo com
expectoração há três semanas ou mais, deve encaminhá-las para a Unidade Básica
de Saúde/Saúde da Família, pois há suspeita de:
a)
b)
c)
d)

Infecção Respiratória Aguda.
Hanseníase.
Tuberculose.
Diabetes.

18. Durante a Visita Domiciliar mensal, a uma determinada família, o ACS detecta
uma situação que o preocupa: um senhor, de 35 anos, tosse muito durante a
Visita. O ACS indaga a quanto tempo a tosse existe, obtendo a resposta de que
esse sinal surgiu nas últimas três semanas e que vem acompanhado de
catarro. O ACS, diante desta situação, deve agir da seguinte forma:
a) Orientar esse senhor para utilizar um chá que elimine a tosse.
b) Encaminhar esse senhor para o atendimento na Unidade Básica de Saúde
(UBS).
c) Não comunicar esse fato à Equipe Saúde da Família e providenciar o
agendamento imediato de uma consulta com o médico da equipe.
d) Não dar maior importância ao fato, considerando que o senhor em questão é
fumante.
19. Durante a visita domiciliar, o ACS visitou uma família, morando em uma casa de
madeira e constituída por: pai, mãe e cinco filhos com idades entre 3 e 9 anos.
Apenas a criança mais velha frequenta a escola, as demais permanecem em casa
brincando às margens de um córrego que passa nos fundos da casa. Diante do
exposto, será necessário(a)
a) Uma ação intersetorial, iniciando-se com o cadastramento da família, a
orientação da mãe sobre os agravos à saúde a que todos estão expostos e
expor o caso para a equipe de Estratégias de Saúde da Família.

b) Acionar o Conselho Tutelar para intervir na situação, afastando assim as
crianças da convivência familiar, encaminhando-as para adoção.
c) Conscientizar a comunidade sobre a necessidade de colaborar com a
melhoria da moradia da família.
d) Registrar a visita domiciliar e expor a situação da família durante as reuniões
da Conferência Nacional de Saúde.
20. No cadastramento, o ACS coloca no papel todas as informações a respeito da
comunidade, e, para isso, preenche fichas que irão ajudá-lo a priorizar suas ações.
Assim sendo, em uma comunidade onde predominam crianças menores de 5 anos,
o ACS deve:
a) Estar atento às vacinas e pronto para o trabalho de orientar as mães para a
prevenção das doenças, principalmente diarreias e infecções respiratórias
agudas, além de estimular as mães a amamentarem seus filhos
exclusivamente até os 6 meses de idade.
b) Estimular a realização do pré-natal entre as gestantes, exames preventivos
de câncer de mama e de colo de útero e de outras doenças a que as mulheres
sejam mais vulneráveis.
c) Orientar as mães quanto à prevenção das doenças cardiovasculares,
principalmente as que envolvem problemas respiratórios, além de estimular
as mães a alimentarem seus filhos com legumes e frutas até os 12 meses de
idade.
d) Realizar ações de conscientização sobre os agravos à saúde restritos à
população de 0-5 anos, como sífilis, toxoplasmose e malária.
21. Uma das principais atividades do ACS, que possibilita conhecer o contexto social e
identificar as necessidades de saúde das famílias assistidas pela equipe de
Estratégia de Saúde da Família (ESF), permitindo conhecer os determinantes do
processo saúde-doença, ocorrem durante:
a)
b)
c)
d)

A inspeção sanitária.
A visita domiciliar
A visita epidemiológica.
A inspeção de saúde.

22. Sobre doenças preveníveis por imunizações, assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)

Hepatite.
Diabetes.
Colecistite.
Apendicite.

23. O SUS busca uma assistência de qualidade e, por meio do acolhimento, aproximar
o usuário dos profissionais de saúde. Por isso, é importante que o profissional da
saúde entenda que o acolhimento:
a) Deve ser realizado pelo psicólogo da unidade que atende os usuários que
apresentam problemas de saúde, emocional e social.

b) É uma simples triagem, que pressupõe hora e profissional específico para
realizá-la.
c) Não pressupõe hora nem profissional específico para realizá-lo, mas requer
desse profissional a percepção integral do que é acolher.
d) Deve ser realizado pelo médico, único profissional que tem uma percepção
integral do que é acolher, sendo capaz de elaborar estratégias resolutivas
para o usuário.
24. São ações do ACS na promoção da saúde da gestante e da criança:
a) Encaminhar a gestante para o pré-natal, no 1o mês, garantindo no mínimo 9
(nove) consultas durante a gravidez e 3 (três) no puerpério, e orientar a mãe
sobre a sua higiene pessoal.
b) Garantir no mínimo 3 (três) consultas durante a gravidez e 1 (uma) no
puerpério, sendo 4 (quatro) consultas para o atendimento à gestante na
seguinte distribuição: 1 (uma) no primeiro trimestre; 1 (uma) no segundo
trimestre; e 1 (uma) no terceiro trimestre, e complementar a amamentação
com leite em pó.
c) Ao identificar a gestante, solicitar a realização dos exames iniciais do prénatal, assim, na primeira consulta médica, os exames estarão prontos, e
indicar o uso de ácido fólico para a criança não nascer com malformação do
sistema nervoso.
d) Captação precoce da gestante para o pré-natal, que deve ser iniciado antes
do 3o mês, garantindo no mínimo 7 (sete) consultas durante a gravidez e 1
(uma) no puerpério, e realizar a visita domiciliar à puérpera e ao recémnascido logo após sua alta hospitalar.
25. O Brasil tem passado por uma transição epidemiológica apresentando redução da
taxa de mortalidade infantil e de crianças menores de 5 anos, além do aumento do
coeficiente de longevidade. Essas questões apontam para uma transformação na
pirâmide etária da população.
Os dados apresentados referem-se a:
a)
b)
c)
d)

Princípios doutrinários em saúde.
Etapas de desenvolvimento da doença.
Índice de desenvolvimento humano.
Indicadores de saúde.

26. O saneamento básico tem implicações diretas na saúde, tais como:
a) Redução da incidência de doenças infecciosas e parasitárias, do número de
internações hospitalares e do número de insetos vetores de doenças.
b) Melhoraria da qualidade de vida do ser humano, que pode manter a
esterilização do domicílio, erradicando os vetores e bactérias.
c) Redução das doenças inflamatórias utilizando métodos de limpeza, como
desinfecção e pasteurização para conservar a saúde.
d) Melhoraria da produtividade dos indivíduos, que não têm que se preocupar
em armazenar água para utilizar no dia a dia.

27. O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) utiliza fichas
para o registro das informações. No que diz respeito às ferramentas de trabalho do
Agente Comunitário de Saúde (ACS), compete ao ACS o preenchimento das
seguintes fichas:
a) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Atendimento Individual e Ficha de
Visita Domiciliar.
b) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha de Visita Domiciliar, Ficha de
Atividade Coletiva.
c) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha de Acompanhamento da
gestante, e Ficha de Visita Domiciliar.
d) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha de Procedimentos e Ficha de
Visita Domiciliar.
28. A malária é uma preocupação nos programas de combate às grandes endemias e a
doença se caracteriza por acessos intermitentes de febre, calafrios, cefaleia e
sudorese. O ACS, nas ações de controle da malária, realiza ações de educação em
saúde orientando:
a) A população para evitar o contato com a água e a lama das enchentes ou
esgoto, impedindo que crianças nadem ou brinquem nesses locais que podem
estar contaminados com caramujos, vetores da doença.
b) A construção de casas de tijolos, rebocadas, cobrindo com telhas ou lajes,
pulverizar a casa com inseticida, evitar locais esburacados para não abrigar
barbeiros, vetores da doença.
c) Sobre a necessidade de manter hábitos saudáveis como escorrer a água dos
pratinhos dos vasos de plantas, lavar com uma escova e colocar areia grossa
até a borda; manter sempre limpos e vedados as caixas d’águas e poços,
evitando o contato com urina de animais.
d) O uso de medidas de proteção individual e coletiva; mobilizando a
comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o
controle de vetores; identificar sintomas da malária e encaminhar o paciente
à unidade de saúde para diagnóstico e tratamento.
29. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a
saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo
principalmente a faixa etária economicamente ativa. Acomete principalmente a pele
e os nervos periféricos, mas também se manifesta como uma doença sistêmica
comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.
Os principais sinais e sintomas da Hanseníase são:
a) Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações
de sensibilidade; aparecimento de nódulos debaixo da pele, normalmente
sem sintomas; diminuição ou queda de pelos, especialmente das
sobrancelhas; e falta ou ausência de sudorese no local da pele seca.
b) Febre há, no máximo, sete dias acompanhada de, pelo menos dois dos
seguintes sintomas: dor de cabeça, dor por trás dos olhos, dores musculares
e articulações, prostração ou manchas pequenas e vermelhas pelo corpo com
ou sem hemorragia.

c) Tosse produtiva por mais de três semanas.
d) Aumento do volume de urina; sede intensa; emagrecimento e fraqueza; fome
excessiva.
30. O microrganismo conhecido por Treponema pallidum é o agente transmissor de uma
IST (Infecção Sexualmente Transmissível) que recentemente aparece no cenário
nacional como epidemia em diversos estados. É uma doença que exige atenção
redobrada na gestação, pois pode apresentar-se no bebê de forma congênita. Essa
doença é conhecida por apresentar sintomas do tipo úlceras formadas nos órgãos
genitais. Assinale a alternativa que corresponda a essa doença.
a)
b)
c)
d)

Sífilis.
Gonorréia.
HPV.
Candidíase.

