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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma 
padrão escrita. 

Texto I 
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas 
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando 
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo 
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...] 
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias 
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma 
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a 
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o 
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...]. 
 

(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015). 
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre 
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info 
 

Texto II  

 
http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 

 
1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale 

a única alternativa INCORRETA: 

a) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia 
de que a música eletrônica é uma manifestação 
harmoniosa de som e ritmo. 

b) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de 
que a música eletrônica não representa uma 
evolução positiva da arte. 

c) O conceito sobre produtos culturais da pós-
modernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o 
impacto que as novas artes trazem ao seu 
consumidor (texto II). 

d) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna 
propõe uma reapropriação dos recursos já 
utilizados por movimento artísticos anteriores. 

 
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na 

obediência aos recursos de clareza e correlação 
propostos pela construção paralelística de sentido no 
período:  

a) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no 
assunto, tanto mais desenvolveremos a 
consciência em aquilo que pode ser considerado 
correto. 

b) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto 
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que 
se dará mediante acordo escrito. 

c) Desde que todas as obras fossem concluídas a 
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de 
atividades. 

d) Se a instituição tivesse se preparado 
adequadamente, tinha conseguido evitar as 
consequências negativas por que passa no 
momento. 

3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com 
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale 
a alternativa que contenha a análise correta das 
mesmas.  

I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o 
imaginário, não se estruturando mais na paródia.” 
Nesse período, podemos afirmar corretamente 
que uma palavra foi acentuada por apresentar 
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e 
duas receberam acentos por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo. 

II. Ainda em:  “A arte vai servir aí como parâmetro, 
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais 
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também 
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com 
isso se alterasse a correção do período, pois o 
verbo no gerúndio permite a ênclise.  

III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência 
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase 
de futuro do presente. Esse tempo verbal é 
adequado à proposição do autor do texto, que faz 
referência a eventos vindouros.  

IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma 
simbólica.” A locução verbal presente nesse 
período poderia ser substituída pelo verbo na 
forma sintética, resultando, corretamente, na 
reescrita a seguir:  A arte eletrônica constituirá-se 
numa nova forma simbólica. 

 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está incorreta. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para 
as afirmativas falsas: 

(  ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 

(  ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no 
estágio probatório será exonerado ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 

(  ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar no qual 
lhe seja assegurada ampla defesa. 

(  ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

(  ) Parágrafo Único. Mediante autorização do 
servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) V, V, V, V, F. 
b) V. V, F, V, V. 
c) V, V, V, V, V. 
d) F, V, V, V, F. 

 
5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 

complete a frase: 

“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre ____________ horas de um dia e 
_____________ horas do dia seguinte, terá o valor-
hora acrescido de _________________________, 
computando-se cada hora como cinquenta e dois 
minutos e trinta segundos”. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento). 
b) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 

cento). 
c) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 

cento). 
d) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco 

por cento). 
 
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, é incumbência da União:  

a) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
municipal. 

b) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

c) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
dos Territórios. 

d) Elaborar e executar políticas e plano educacionais, 
em consonância com as diretrizes e planos 
nacionais de educação, integrando e coordenando 
as suas ações e as dos seus Municípios. 

 
 
 
 
 

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de 
dezembro de 2012, estabelece denominações às 
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo 
com a titulação do ocupante do cargo. As 
denominações são: 

I. Classe A, com denominações de: 
1) Professor Adjunto A 
2) Professor Assistente A 
3) Professor Auxiliar 

II. Classe B, com a denominação de Professor 
Assistente. 

III. Classe C, com a denominação de Professor 
Adjunto. 

IV. Classe D, com a denominação de Professor 
Associado. 

V. Classe E, com a denominação de Professor 
Titular. 

 

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A, 
é necessário portar o título de: 

 

a) Mestre. 
b) Especialista. 
c) Pós Doutorado. 
d) Doutor. 

 
8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes 

referenciais, é explicado diversamente em sua 
gênese e desenvolvimento, o que condiciona 
conceitos diversos de homem, mundo, cultura, 
sociedade educação, etc. Diversos autores têm 
analisado e comparado as abordagens do processo 
de ensino aprendizagem classificando e agrupando 
as correntes teóricas segundo critérios diferentes. 
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é 
INCORRETO afirmar: 

a) A relação entre professor e aluno deve ser vertical. 
b) O diálogo e os grupos de discussão são 

fundamentais para o aprendizado. 
c) Os temas geradores para o ensino devem ser 

extraídos da prática de vida dos educandos. 
d) Os objetivos educacionais são definidos a partir 

das necessidades concretas do contexto histórico 
social no qual se encontram os sujeitos. 

 
9. No que diz respeito à teoria crítica e suas 

contribuições para a construção do currículo, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(  ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda 
crítica às bases do pensamento de organização 
curricular clássica. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas 
são organizadas de forma isolada, inscritas numa 
grade curricular. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, há um 
questionamento político do papel da educação na 
sociedade.  

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e 
conteúdos são definidos e os professores limitam-
se a segui-los.  

 

A sequência correta é: 
 

a) V, F, V, V. 
b) V, V, V, F. 
c) V, F, V, F. 
d) F, F, V, F. 
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem 
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço em razão de casamento por: 

a) 08 (oito) dias consecutivos. 
b) 05 (cinco) dias consecutivos. 
c) 10 (dez) dias consecutivos. 
d) 15 (quinze) dias consecutivos. 

 
11. As afirmativas abaixo referem-se a raiva. 

I. A pesquisa citológica de corpúsculo de Negri pela 
coloração de Sellers é considerada uma prova 
muito sensível e é recomendada pela Organização 
Mundial de Saúde. 

II. Somente morcegos hematófagos estão envolvidos 
na transmissão do vírus rábico no ciclo rural. 

III. Quanto mais próxima do sistema nervoso central 
for a mordida, menor será o período de incubação. 

IV. A vacina fuenzalida é preparada com vírus vivo 
inativado em cérebro de camundongos neonatos. 

 

A sequência correta é: 
 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva I está correta. 

 
12. Abaixo seguem recomendações para propriedade 

rural com animais positivos raiva. Assinale a 
alternativa correta. 

I. Vacinação imediata de todos os bovinos da 
propriedade, com revacinação após trinta dias e a 
seguir anualmente. 

II. Sacrifício dos animais doentes. 
III. Vacinação somente dos animais doentes. 
IV. Proceder a captura dos morcegos e utilizar pasta 

vampiricida no dorso dos mesmos e ao redor do 
local da mordida nos animais agredidos. 

 

A sequência correta é: 
 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 

13.  Considere as afirmativas a respeito de Tuberculose e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

I. O Programa Nacional de Controle e Erradicação 
de Tuberculose recomenda como definitiva em 
bovinos a prova dupla comparativa.  

II. O M. avium pode causar mastite em bovinos, e 
esta ocorre geralmente pela via ascendente. 

III. A alimentação do gado com cama de frango não 
representa risco para a ocorrência de tuberculose. 

IV. Os bovinos são altamente sensíveis ao bacilo de 
origem humana: Mycobacterium tuberculosis. 

 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está correta. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
 

 
 

14. Você é chamado para um atendimento clínico de 
vacas leiteiras pós parto. Na anamnese o proprietário 
relata que ao animais estão apresentando perda de 
peso, inapetência, diminuição na produção láctea, 
odor de cetona no hálito e anormalidades 
neurológicas. Sobre esse caso clínico, assinale a 
alternativa que contenha o correto diagnóstico. 

a) Hipocalcemia. 
b) Cetose. 
c) Timpanismo. 
d) Alcalose ruminal 
 

15. A “doença da vaca louca”, é uma doença priônica 
transmissível que determina degeneração crônica do 
sistema nervoso central de bovinos, importante para 
os países produtores de carne. Assinale a afirmativa 
que apresenta o nome correto desta doença:  

a) Alcalose bovino.  
b) Timpanismo bovino. 
c) Raiva. 
d) Encefalopatia espongiforme. 

 
16. O proprietário de uma fazenda leiteira com vacas 

Jersey chamou o médico veterinário e relatou o 
seguinte quadro: vacas leiteiras adultas pós-parto, 
com dificuldade de ficar de pé, com anorexia, 
depressão, extremidades frias, e frequentemente 
forçam a cabeça contra o flanco e algumas não 
responsivas ao estímulo. O quadro descrito refere-se 
a (o): 

a) Cetose. 
b) Raiva. 
c) Paresia parturiente nas vacas ou Hipocalcemia. 
d) Timpanismo. 
 

17. Com relação a mastite estafilocócica nos bovinos, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O S. aureus causa mastites tanto agudas quanto 
crônicas e responde bem ao tratamento. Ele é 
transmitido no momento da ordenha e coloniza o 
canal da teta e não da pele. 

b) O tratamento de vacas com infecção subclínica 
durante a lactação não obtém tanto sucesso 
quanto o de uma vaca seca, por isso essas vacas 
devem ser tratadas no secamento com produtos 
de infusão apropriados. 

c) O controle dessa infecção depende de ambiente 
limpo, uso de pré-banho de imersão, ordenhadeira 
com funcionamento apropriado, uso de banho de 
imersão de teta pós-ordenha e terapia de vaca 
seca.  

d) O teste de mastite da Califórnia (TCM) pode ser 
utilizado para estimar a quantidade de células 
somáticas do tanque de mistura de leite ou do leite 
dos quartos de úbere. 
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18. O médico veterinário foi chamado para um 
atendimento clínico em uma propriedade de bovinos 
para engorda. Na anamnese o proprietário relatou 
tosse, anorexia, salivação intensiva, secreção nasal 
mucopurulenta, dispneia, inflamação nas narinas e 
conjuntivite com secreção lacrimal. Alguns animais 
mais jovens apresentaram diarreia e incoordenação. 
O quadro clínico refere-se a(o): 

a) Rinotraqueite infecciosa bovina. 
b) Pneumonia enzoótica dos bezerros. 
c) Pasteurelose pneumônica. 
d) Pleuropneumonia contagiosa bovina. 
 

19. As afirmações abaixo se referem ao exame da 
claudicação em ruminantes.  

I. Um primeiro passo do exame seria a aparência do 
animal de pé, onde se avalia qualquer sinal de 
doença óbvio, como inchaços, abrasões, atrofia 
muscular, lesões decubitais, postura anormal. 

II. A avaliação da marcha – as características de 
marcha anormal são comparáveis com as de 
postura anormal. 

III. No exame do casco se avalia a aparência das 
paredes que podem indicar o nível nutricional e de 
estresse. Deve-se avaliar o espaço interdigital. 

IV. A radiografia da região digital não proporciona 
informações acerca do estágio no qual a patologia 
se desenvolveu.   

 

A sequência correta é: 
 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está correta. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
 

20. As afirmações abaixo referem-se a laminite subclínica 
de bovino. 

I. Ocorre predominantemente nos bovinos leiteiros 
adultos criados intensivamente. 

II. Clinicamente os animais caminham 
cuidadosamente, apresentam úlcera volar, 
eritrema e edema na faixa coronal e claudicação. 

III. O tratamento é prático, pois o diagnóstico de um 
animal individual é fácil. 

IV. O controle depende em minimizar os riscos 
ambientais. 

 

A sequência correta é: 
 

a) Apenas a assertiva II está correta. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
  

21. O médico veterinário foi chamado para um 
atendimento clínico em uma caprinocultura. Na 
anamnese o proprietário relatou claudicação em grau 
variado, inchaço no joelho (articulação carpiana), 
pelames em más condições, ataxia, défictis de 
posicionamento dos membros, hipertonia, torcicolo, 
encefalomielite e depressão. O quadro clínico se 
refere a: 

a) Poliartrite não supurativa nos cordeiros. 
b) Pasteurelose. 
c) Claudicação pós banho de imersão. 
d) Artrite e encefalite caprina. 

22. As afirmações abaixo se referem ao exame 
semiológico do aparelho digestivo de bovinos. 

I. No exame clínico geral se avalia a alimentação, o 
apetite, o apetite anormal (parorexia), a ingestão 
do alimento e da água, a ruminação, a eructação e 
a defecação. 

II. No exame da cavidade oral se avalia a língua, a 
produção de saliva, a respiração em busca de 
odores característicos, aumentos de volumes, 
lesões.  

III. A melhor forma de se avaliar o esófago é por meio 
de sonda e radiografia. 

IV. Uma vez o flanco esquerdo sendo avaliado, por 
palpação, não é necessário se fazer uma avaliação 
do contorno abdominal. 

 

A sequência correta é: 
 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas a assertiva IV está correta. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
 

23. A inflamação da glândula mamária quase sempre se 
deve aos efeitos de infecções por patógenos 
bacterianos ou micóticos. Embora tenha maior 
importância econômica nos bovinos leiteiros, ela pode 
afetar outras espécies. As afirmações abaixo se 
referem a mastite bovina. 

I. São fatores predisponentes a mastite: ordenha 
deficiente, falhas na ordenhadeira, lesões e feridas 
nas tetas e exposição ao patógeno ambiental. 

II. A infecção é diagnosticada por meio de cultura e 
identificação do patógeno a partir de amostras de 
leite coletada assepticamente. 

III. A contagem de células somáticas não permite a 
identificação de mastite. 

IV. A mastite pode se apresentar de 4 formas clínicas, 
sendo a que na mastite subclínica a reação 
inflamatório só é identificada por meio de testes, 
pois o animal não apresenta alterações clínicas 
aparentes da glândula mamária.  

 

A sequência correta é: 
 

a) Apenas a assertiva II está correta. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
 

24. Animal em decúbito lateral, com distensão ruminal 
súbita, flanco esquerdo distendido, com dispneia, 
ronco, respiração oral e extensão da cabeça. O 
quadro clínico apresentado pelo animal sugere: 

a) Timpanismo ruminal. 
b) Impactação ruminal. 
c) Reticuloperitonite traumática. 
d) Paraceratose ruminal. 
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25. O deslocamento de abomaso possui como causa 
diversos fatores, dentre eles, distúrbios metabólicos e 
nutricionais, estresse, falha de manejo e até 
alterações climáticas. É responsável pelo maior 
número de intervenções cirúrgicas na clínica de 
bovinos de leite. Dentre as técnicas cirúrgicas abaixo 
assinale a que NÂO se aplica para o deslocamento de 
abomaso a esquerda.  

a) Laparoscopia do abomaso. 
b) Omentopexia pelo flanco direito, método de 

“Hannover”. 
c) Laparotomia ventral com fixação do abomaso. 
d) Fixação do abomaso através de um bastão de 

plástico ou metal, acoplado ao fio de fixação, 
conhecido como método “Toggle”. 

 
26. Quais os fatores relacionados abaixo predispõem a 

instalação de uma mastite? Assinale a alternativa 
correta. 

a) Ferimentos da pele do úbere; ferimentos do teto; 
ingestão de micotoxinas; e nível de cortisol 
endógeno alto.  

b) Ferimentos no orifício do teto; erros na secagem; e 
uso de cães para auxiliar no manejo das vacas.  

c) Baixos teores de lactoferrina no colostro; formato 
de úbere pendular; ato de mamar no teto uns dos 
outros; e canal do teto dilatado. 

d) Retenção do leite; erros na ordenha; aplicação 
errônea intravenosa de vacinas; e uso de cercas 
de arame farpado. 

 
27. As afirmações abaixo se referem procedimentos 

cirúrgicos realizados em grandes animais. 

I. No paciente com hidroâmnio–hidroalantoide, os 
cuidados cirúrgicos, na realização da cesariana, 
são maiores pela necessidade de descompressão 
lenta da cavidade abdominal em razão da 
possibilidade de arritmia cardíaca, que pode 
culminar com parada cárdica. 

II. A excisão do fibroma interdigital, em bovinos, é 
feita com garroteamento e retirada de todo o tecido 
fibroso, seguida de cauterização sob o efeito de 
tranquilização e anestesia venosa na digital 
palmar. 

III. O tendão, elemento de ligação entre o músculo e 
o osso, é responsável pela execução do trabalho e 
por transmitir ao osso a força muscular que 
provoca o movimento articular e a reparação das 
lesões tendíneas, exige suturas resistentes de 
coaptação adequada das extremidades 
seccionadas por meio de fio adequado e sem 
interferência na vascularização do local da sutura. 

IV. A orquiepididimiectomia do equino pelo método 
fechado previne evisceração funiculite e peritonite. 

 

A sequência correta é: 
 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 

28. Durante o exame andrológico de um touro o médico 
veterinário observa a presença de pronunciado 
aumento de volume localizado no prepúcio. O exame 
clínico confirma o diagnóstico de acrobustite. Dos 
procedimentos cirúrgicos relacionados abaixo, qual se 
indica? 

a) Desvio peniano. 
b) Castração. 
c) Fixação do “S” peniano. 
d) Circuncisão. 

 
29. Considere uma vaca que apresentou distorcia e 

necessitou de uma cesariana. No pós-operatório, o 
animal apresentou episódios de distensão gasosa do 
rumem e hipermotilidade. O exame do líquido ruminal 
não apresentou alteração. Qual a principal suspeita 
da etiologia e como intervir para confirmar o 
diagnóstico?  

a) Peritonite; ruminotomia. 
b) Indigestão vagal; laparotomia exploratória pelo 

flanco esquerdo. 
c) Endometrite e peritonite; hemograma.  
d) Indigestão vagal; laparotomia exploratória pelo 

flanco direito.  
 

30. As afirmações abaixo se referem a cirurgia de 
bovinos.  

I. A enteroanastomose é cirurgia realizada no 
aparelho digestório, que tem como finalidade 
corrigir patologias intratáveis por terapias 
convencionais, abrindo o órgão para facilitar a 
passagem do fluxo fecal por desvio de 
enterostomose. 

II. Ovariosalpigohisterectomia é usada em animal 
atleta para inibir a reprodução e aumentar a 
capacidade esportiva. 

III. No preparo de rufião, se preconiza técnicas menos 
invasivas com a finalidade de atender às normas 
internacionais de bem estar animal da ONU, entre 
as quais estão indicadas estenose do 
osteoprepucial, epididimiectomia, aderência e 
vasectomia. 

IV. A acrobustite fimose é uma patologia de origem 
traumática que acomete, principalmente, 
reprodutores de raças zebuínas com mucosa 
prepucial longa, exposta a agentes traumáticos 
físicos do meio ambiente, que quando intratável 
pelas terapias convencionais, é solucionável pela 
técnica cirúrgica de excisão do tecido fibroso, com 
aproveitamento máximo e manutenção da mucosa 
sadia submetida à correção cirúrgica. 

 

A sequência correta é: 
 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas a assertiva IV está correta. 
 
 

 


