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I N S T R U Ç Õ E S 
 

PROVA TEÓRICA 
 

002 - ENFERMEIRO 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. 
Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-
resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em 
caso de defeito em sua impressão. 
 
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. 
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se 
apresentar problema de impressão. 
 
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta 
que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. 
 
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01 
à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter 
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da 
resposta. 
 
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com 
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 
 

A  █  C  D  E 
 
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura. 
 
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-
resposta e sua integridade. 
 
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após 
transcorrida 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope 
que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos 
últimos 15 (quinze) minutos. 
 
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
 
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - IDEJURE. 
 
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de 
Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone. 

BOA SORTE. 
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CADERNO DE PROVA 
 

 
1. Pela Constituição Federal de 1988, é correto afirmar sobre o SUS (Sistema Único de Saúde): 
 
A) O SUS deve colaborar com as ações da saúde do trabalhador. 
B) O SUS deve ser centralizado, com direção exclusiva do Governo Federal. 
C) As instituições privadas devem participar do SUS. 
D) Compete ao SUS controlar a proteção do meio ambiente. 
E) Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos. 
 
 
  
2. São princípios do SUS (Sistema único de Saúde) que constam na Lei 8.080 de 19 de setembro 
de 1990: 
 
A) Centralização, utilização de computadores e regionalização. 
B) Igualdade, universalidade e direito à informação. 
C) Igualdade, duplicidade de meios e hierarquização. 
D) Universalidade e autonomia das comunidades. 
E) Regionalização e individualidade das ações. 
 
 
 
3. O campo de atuação do SUS (Sistema Único de Saúde) inclui: 
 
I – Assistência terapêutica integral. 
II – Inspeção de alimentos. 
III – Vigilância nutricional. 
IV – Colaboração na proteção do meio ambiente, exceto o de trabalho. 
 
Neste caso é correto afirmar: 
 
A) Que as afirmativas I e IV estão corretas. 
B) Que as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Que as afirmativas I, II e III estão corretas. 
D) Que as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
4. Pelo Código de Ética a inobservância das normas dos Conselhos de Enfermagem é considerada 
infração: 
 
A) Disciplinar. 
B) Ética. 
C) Suspensatória. 
D) Dolosa. 
E) De culpabilidade. 
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5. Para estar habilitado a exercer a profissão de enfermeiro, o mesmo deve estar registrado no: 
 
A) Associação Brasileira de Enfermagem. 
B) Federação Nacional dos Enfermeiros. 
C) Sindicato Nacional dos Enfermeiros. 
D) Conselho Regional de Enfermagem. 
E) Conselho de Especialidade. 
 
 
 
6. Denomina-se_______________ a ação de traçar as linhas gerais e os métodos acerca de 
objetivos a serem alcançados. 
A lacuna é corretamente preenchida com: 
 
A) Orçamento. 
B) Programa. 
C) Planejamento. 
D) Organização. 
E) Controle. 
 
 
 
7. Através do princípio do (a) ____________ a população pode participar do processo de 
formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução, em todos os níveis, desde o 
federal até o local. 
A lacuna é corretamente preenchida: 
 
A) Complementaridade do setor privado. 
B) Regionalização. 
C) Descentralização. 
D) Controle Social. 
E) Hierarquização. 
 
 
 
8. O PNI (Programa Nacional de Imunização) é um dos vários programas que integram as 
políticas públicas de saúde. Imunização consiste no ato de tornar imune ou de imunizar, ou seja, 
tornar um organismo vivo e resistente a um agente infeccioso ou tóxico. Esse ato pode ser 
conseguido através da vacinação. Em relação ao exposto, assinale a alternativa correta: 
 
A) A vacina tríplice viral (VTV) protege o organismo contra doenças como caxumba, rubéola e 

sarampo. 
B) A vacina tríplice bacteriana (DPT) protege o organismo contra doenças como a difteria, tétano 

e crupe. 
C) A vacina dupla (DT) protege o organismo contra doenças como difteria e tosse comprida. 
D) A vacina BCG protege o organismo protege o organismo como a bronquite e tuberculose. 
E) A vacina Sabin protege o organismo contra a febre amarela. 
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9. As vias de administração das vacinas abaixo, constantes no Calendário de Vacinação do 
Ministério da Saúde são: 
 
A) BCG – subcutânea, DPT – subcutânea, Sabin – via oral, Anti-sarampo – subcutânea. 
B) BCG – intra-dérmica, DPT – intra-muscular, Sabin – sub-lingual, Anti-sarampo – 

intramuscular. 
C) BCG – intra-dérmica, DPT – intra-muscular, Sabin – via oral, Anti-sarampo – sub-cutânea. 
D) BCG – intramuscular, DPT – subcutânea, Sabin – via oral, Anti-sarampo – intra-dérmica. 
E) BCG – subcutânea, DPT – subcutânea, Sabin – sublingual, Anti-sarampo – subcutânea. 
 
 
 
10. O aumento do número de casos de mulheres contaminadas pelo HPV, é muito preocupante, 
pois é considerada uma doença sexualmente transmissível relacionada diretamente com o 
surgimento de: 
 
A) Sarcoma de kaposi. 
B) Fibrossarcoma neural. 
C) Mioma uterino. 
D) Cisto de ovário. 
E) Câncer de colo de útero. 
 
 
 
11. Uma mãe solicita orientação a você sobre a alimentação de seu filho de 6 anos. 
O que você orienta para ela: 
 
A) A ingestão de proteína animal deve ser superior a dos aminoácidos. 
B) Um ambiente com distrações e bastante barulho estimula a criança a alimentar-se melhor. 
C) A dieta deve ser variada e que a quantidade a ser ingerida varia de criança para criança. 
D) Cada refeição deve constar de 20% de carboidratos, 60% de proteínas, 10% de gorduras e 

10% de vitaminas e sais minerais. 
E) A quantidade de alimento a ser ingerida é mais importante do que a variedade da dieta. 
 
 
 
12. As ações da equipe do PSF devem ser norteadas dentro da lógica da: 
 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Maior incidência e prevalência das doenças que acometeram as famílias assistidas pela equipe 

do PSF. 
C) Vigilância Epidemiológica. 
D) Vigilância em Saúde. 
E) Vigilância Ambiental. 
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13. A Síndrome de Stevens-Johnson é um efeito colateral cutâneo de qual medicação utilizada no 
tratamento da Hanseníase: 
 
A) Rifampicina 
B) Clofazimina. 
C) Dapsona. 
D) Talidomida 
E) Penicilina. 
 
 
 
14. Não constitui um fator de risco para o câncer de colo de útero: 
 
A) Fumo. 
B) Utilização de diafragma. 
C) Gestação em idade avançada. 
D) Deficiências nutricionais. 
E) Infecção por HIV. 
 
 
 
15. A seqüência correta para as alternativas referentes às manifestações nos pacientes com AIDS 
é: 
 
I – Sarcoma de Kaposi constitui a segunda malignidade mais comum que ocorre em pessoas com 
AIDS. 
II – Os linfomas ligados a AIDS tendem a desenvolver-se fora dos gânglios, mais amiúde no 
cérebro, medula óssea e trato gastrintestinal. 
III – O Sarcoma de Kaposi ocorre em pacientes que são tratados com agentes imunossupressores 
e, em geral, acontece em pacientes submetidos a transplante de órgãos. 
IV – Nesses pacientes referidos no item acima, o Sarcoma de Kaposi adquirido não resolve 
quando a dose do medicamento imunossupressor é interrompida. 
V – As lesões do Sarcoma de Kaposi aparecem em qualquer parte do corpo e são lesões 
ulcerativas que rompem à integridade da pele, aumentado a suscetibilidade à infecção. Não há 
comprometimento dos órgãos internos. 
 
A) V, F, V, V, F. 
B) F, F, V, V, F. 
C) V, V, F, F, V. 
D) F, V, V, F, F. 
E) F, V, V, V, F. 
 
 
16. O medicamento utilizado como medida profilática para os familiares que convivem com um 
paciente que possua Tuberculose na fase ativa é: 
 
A) Estreptomicina. 
B) Isoniazida. 
C) Etambutol. 
D) Rifampicina. 
E) Pirazinamida. 
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17. Deu entrada na emergência um senhor de 40 anos com dor retroesternal irradiando para o 
MSE, sudorese e angústia, pelos sinais e sintomas apresentados suspeitamos de: 
 
A) Infarto Agudo do Miocárdio. 
B) Refluxo gastrintestinal. 
C) Síndrome do pânico. 
D) Crise asmática. 
E) Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico. 
 
 
 
18. O coma diabético se caracteriza pela condição orgânica denominada: 
 
A) Hiponatremia. 
B) Hipertireoidismo. 
C) Hiperglicemia. 
D) Hipoglicemia. 
E) Hiperlipidemia. 
 
 
 
19. Com que intervalo deverá ser programado o calendário de consultas no pré-natal: 
 
A) Uma consulta a cada quatro semanas e, após a 36ª semana, a cada 15 dias. 
B) Duas consultas a cada quatro semanas e, após a 24ª semana, a cada 7 dias. 
C) Uma consulta a cada quatro semanas e, após a 24ª semana, a cada 15 dias. 
D) Duas consultas a cada três semanas e, após a 28º semana, a cada 10 dias. 
E) Três consultas a cada cinco semanas e, após a 36ª semana, a cada 7 dias. 
 
 
 
20. Um paciente chega a Unidade de Saúde queixando-se de prurido intenso entre os dedos das 
mãos, parte interna dos joelhos e axilas, referindo que durante a noite este aumenta, com base 
no relato você chega à conclusão que este paciente apresenta: 
 
A) Dermatite. 
B) Herpes zoster. 
C) Psoríase. 
D) Escabiose. 
E) Dermatose. 
 
 
21. Realizar a medida da circunferência craniana neonatal é um dos cuidados de rotina na 
assistência de enfermagem. Em condições normais esta circunferência varia de: 
 
A) 26 A 36 cm. 
B) 30 a 33 cm. 
C) 20 a 25 cm. 
D) 33 a 35 cm. 
E) 35 a 40 cm. 
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22. Na fisiologia do puerpério acontece à involução uterina, neste processo são eliminados lóquios 
rubros, serosos e brancos, estes são oriundos do: 
 
A) Da inserção placentária. 
B) Das mamas. 
C) Da parede abdominal. 
D) Dos ligamentos vulvares. 
E) Da pelve. 
 
 
 
23. Um paciente com Sonda Vesical de Demora pode apresentar infecção, os microorganismos 
mais comuns causadores desta infecção: 
 
A) Escherichia coli e Enterobacter. 
B) Shygella e Clostridium. 
C) Mycobacterium avium e Cândida. 
D) Entamoeba e Borrelia. 
E) Giárdia lamblia e Cryptococcus. 
 
 
 
24. Um dos principais objetivos do tratamento do diabetes é tentar normalizar a atividade de 
insulina e os níveis de glicose sanguínea, para isso os componentes usados para atingir esta meta 
terapêutica são: 
 
A) Dieta, exercícios físicos e higiene. 
B) Medicação (obrigatório), repouso e dieta pobre em açúcares. 
C) educação, repouso, higiene e dieta rica em açúcares. 
D) Dieta, exercícios físicos, monitorização da glicose, medicação (se necessário) e educação em 

saúde. 
E) exame de vista, educação em saúde, repouso e higiene. 
 
 
 
O TEXTO A SEGUIR SERVE PARA RESPONDER AS PERGUNTAS 25 E 26 
Chega à emergência em que você trabalha uma vítima de queda de nível, ao exame físico 
percebe-se edema, deformidade e crepitação em MSE, palidez cutânea, pulso rápido e fino, 
distensão e rigidez abdominal, hipotensão, sudorese, ao realizar a Escala de Glasgow percebe-se 
abertura ocular com resposta a voz, resposta verbal com palavras desconexas e resposta motora 
com movimentos apropriados a dor. 
 
 
25. Com base nos sinais e sintomas apresentados temos um diagnóstico de: 
 
A) Luxação de MSE e trauma torácico aberto. 
B) Fratura de MSD e trauma abdominal fechado. 
C) Luxação de MSE e trauma abdominal aberto. 
D) Fratura de MSE e trauma abdominal fechado. 
E) Fratura de MSE e trauma torácico aberto. 
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26 – Pela soma das notas correspondentes a cada item da Escala de Glasgow dizemos que o 
paciente está com Glasgow: 
 
A) 04. 
B) 15. 
C) 11. 
D) 13. 
E) 08. 
 
 
 
27. Em caso de choque anafilático onde o paciente apresente complicações respiratórias como 
edema de glote, está indicado: 
 
A) Medicação antiarrítmica. 
B) Infiltração com manitol. 
C) Incisão cricotireoidiana. 
D) Torniquete periférico. 
E) Reaquecimento em banheira. 
 
 
 
28. Um trabalhador rural sofre um acidente com animal peçonhento (cobra), quais as medidas a 
serem tomadas no momento da picada: 
 
A) Realizar um torniquete e manter o paciente caminhando e esperar por 3 horas para 

encaminhamento ao hospital. 
B) Lavar o local da picada com água e sabão, proteger o local da picada, manter o paciente em 

repouso e encaminhar o mais rápido possível para atendimento.  
C) Realizar perfurações ao redor da picada, chupar o veneno por pelo menos 5 vezes, realizar 

um torniquete e encaminhar para atendimento. 
D) Deixar o paciente em repouso, procurar a cobra para capturá-la, realizar um torniquete e 

encaminhar para atendimento. 
E) Lavar com água e sabão, realizar um torniquete, colocar qualquer produto caseiro como 

pomadas e encaminhar para atendimento. 
 
 
 
 
29. As queimaduras podem ser classificadas quanto à causa, profundidade, extensão, localização 
e gravidade, com base nestas informações podemos dizer que: 
 
A) Quanto à causa podemos dizer que podem ser térmicas, químicas, por eletricidade e por 

radiação. 
B) Quanto à profundidade podem ser classificadas em 1º, 2ºe 3º grau. 
C) Para determinarmos à extensão de uma queimadura utilizamos a Regra dos Nove. 
D) São consideradas queimaduras críticas quando envolvem regiões com mãos, face, pés e 

genitais. 
E) Todas as alternativas são corretas. 
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30. Chega um paciente a emergência apresentando os seguintes sinais e sintomas veias e 
jugulares ingurgitadas, alteração na ausculta pulmonar, cianose e taquipnéia, suspeitamos 
imediatamente de: 
 
A) Fraturas de costela. 
B) Tamponamento cardíaco. 
C) Pneumotórax 
D) Contusão pulmonar. 
E) Abdômen escavado. 
 
 
 
31. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, febril e de natureza viral, sobre essa 
patologia é correto afirmar: 
 
A) A febre amarela urbana é transmitida de um homem a outro pela picada de fêmeas infectadas 

de Aedes aegypti. 
B) Os principais sintomas são febre, calafrios, dor nas articulações, prostração, icterícia, náuseas 

e vômito. 
C) A vacina contra a febre amarela é elaborada com o vírus vivo atenuado. 
D) O efeito protetor da vacina ocorre 1 semana após a aplicação e confere imunidade por pelo 

menos 10 anos. 
E) Todas as alternativas são corretas. 
 
 
 
32. as drogas antihipertensivas utilizadas no tratamento da hipertensão arterial podem ser dos 
seguintes grupos: 
 
A) Diuréticos, Beta bloqueadores e inibidores da enzima conversora da angiotensina. 
B) Diuréticos, antiespasmódicos e barbitúricos. 
C) Antibióticos, analgésicos e diuréticos. 
D) Diuréticos, vasoconstritores e inibidores da enzima conversora de angiotensina. 
E) Diuréticos, betabloqueadores e broncodilatadores. 
 
 
 
 
 
33. Assinale o período após a aplicação em que ocorre o pico de ação da insulina NPH: 
 
A) 2 a 4 horas. 
B) 4 a 8 horas. 
C) 6 a 12 horas. 
D) 5 a 7 horas. 
E) 5 a 10 horas. 
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34. Com relação à Doença de Parkinson, marque V ou F. 
 
(   ) É um distúrbio neurológico comum em pessoas abaixo de 50 anos. 
(   ) Evolui progressivamente afetando os centros cerebrais responsáveis pelo controle e 
regulação dos movimentos. 
(   ) A pessoa acometida apresenta rigidez muscular, tremores e perda da destreza. 
(   ) A realização de exercícios para aumentar a força muscular é contra-indicada. 
 
Qual a alternativa correta: 
 
A) V, V, F, F. 
B) F, F, V, V. 
C) F, V, V, F. 
D) (D)V, F, V, V. 
E) V, F, F, V. 
 
 
 
35. Com relação à Síndrome de Alzheimer é correto afirmar que: 
 
A) Ocorre em pessoas idosas e é causado por TCE. 
B) Acarreta prejuízos a memória e deterioração intelectual. 
C) Não há influencia sobre a capacidade do indivíduo em exercer suas atividades diárias. 
D) A doença tem cura e o tratamento é feito com Haloperidol. 
E) Devido às alterações do pensamento deve-se evitar o diálogo com o paciente. 
 
 
 
36. De acordo com o Programa de Hipertensão Arterial do Ministério da Saúde, marque a 
alternativa correta. 
 
 
I – Na consulta de Enfermagem ao fazer a anamnese o enfermeiro chama atenção para os 
mesmos pontos que de outro paciente portador de doença crônica não transmissível. 
II – Na anamnese do hipertenso é dado um enfoque: ao hábito de fumar, beber, aumento de 
peso, uso de anticoncepcionais e sinais e sintomas sugestivos de lesão em órgão alvo e ou causas 
secundárias. 
III – Faz parte do exame físico do portador de Hipertensão Arterial, pesar e medir o paciente para 
estabelecer o IMC. 
IV – O enfermeiro deve verificar a PA em ambos os MMSS com o paciente sentado, deitado e em 
pé. 
 
Neste caso a alternativa correta é: 
 
A) Estão corretas I, II, III. 
B) Estão corretas II, III, IV. 
C) Estão corretas I, III. 
D) Estão corretas II, IV. 
E) Estão corretas II, III. 
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37. Um dos sinais característicos de desidratação aguda ao lactente é: 
 
A) Edema periorbital. 
B) Depressão de fontanelas. 
C) Bradipnéia. 
D) Hipertermia. 
E) Distensão abdominal. 
 
 
 
38. A cicatrização de uma ferida incisiva será de: 
 
A) 1ª intenção. 
B) 5ª intenção. 
C) 2ª intenção. 
D) 4ª intenção. 
E) 3ª intenção. 
 
 
39. As ações básicas de assistência à saúde da criança devem, a qualquer nível assistencial, 
englobar: 
 
A) Visita domiciliar, controle antropométrico, orientação para o desmame, consulta médica, 

educação para a saúde. 
B) Educação para a saúde, consulta de enfermagem, controle da imunização, promoção do 

saneamento ambiental. 
C) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, promoção do aleitamento materno, 

orientação alimentar, controle do esquema de vacinação. 
D) Promoção do saneamento ambiental e da paternidade responsável, orientação alimentar e 

controle de peso. 
E) Controle do esquema de vacinação, promoção do aleitamento materno, orientação para o 

desmame, visita domiciliar. 
 
 
40 – Durante o pré-natal, o exame obstétrico, realizado na consulta de enfermagem, consta de: 
 
A) Inspeção e ausculta. 
B) Inspeção, palpação e toque. 
C) Inspeção, ausculta e toque. 
D) Palpação e toque. 
E) Inspeção, palpação e ausculta. 
 
 
41 - Assinale a única frase em que o “a” deve receber acento indicativo de crase. 
 
A) Dedicava-se a crônica semanal com prazer. 
B) Pegou um lápis e pôs-se a trabalhar. 
C) Leu o texto de ponta a ponta. 
D) A crônica fazia referência a pessoas comuns. 
E) Algumas vezes dirigia-se a seu computador. 
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42- Assinale a alternativa em que a análise morfológica das palavras grifadas está incorreta. 
 
A) Os candidatos começaram a escrever.  = advérbio  
B) Eu a vi ontem.  = pronome pessoal do caso oblíquo 
C) Veja o que você fez.  = pronome demonstrativo  
D) O inspetor acaba de chegar.  = artigo indefinido  
E) Não sei se cursarei Direito ou Medicina. = conjunção alternativa  
 
43 - Em: “ler os códigos de barra”, o verbo em destaque é: 
 
A) intransitivo. 
B) transitivo indireto. 
C) transitivo direto e indireto. 
D) transitivo direto 
E) impessoal 
 
 
44- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas  
 
A) Jabuticaba – êmbulo – mágoa  
B) Táboa – óbolo – tussir  
C) Boeiro – íngoa – puleiro  
D) Polenta – nódoa – engolir  
E) N.d.a   
 
 
 
45- Hoje, um pai tem o dobro da idade de um filho. Dez anos atrás, o pai tinha o triplo da idade 
que o filho tinha. Hoje a idade do pai é:  
 
A) 20 
B) 30 
C) 40 
D) 25 
E) 35 
 
 
 
46- Duas empreiteiras foram contratadas por uma prefeitura para pavimentar uma estrada. Cada 
uma começou em uma extremidade. Sabe-se que uma delas pavimentou 2/5 da estrada e a 
outra os 81 Km restante. Pergunta-se: a extensão total da estrada é? 
 
A) 135 Km 
B) 125 Km 
C) 160 Km 
D) 152 Km 
E) 140 Km 
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47 - Um DVD foi programado para gravar 2 horas. Quanto tempo foi gravado, sendo que o que 
resta para concluir é ¼ do que já passou? 
 
A) 1 h 20 min. 
B) 1 h 36 min. 
C) 1 h 18 min. 
D) 1 h 40 min. 
E) 1 h 12 min. 
 
 
48- São objetos de Lei Complementar as seguintes matérias, exceto:  
 
A) Regime Jurídico dos Servidores. 
B) Código de Obras; 
C) Código de Postura;  
D) Código Tributário;  
E) n.d.a 
 
 
49- O Prefeito Municipal não poderá ausentar-se do Município sem licença da Câmara, sob pena 
de perda do mandato, salvo por período inferior a:  
 
A) 30 dias. 
B) 10 dias 
C) 5 dias   
D) 15 dias  
E) 20 dias 
 
 
50- A proposta de emenda a Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em dois turnos de 
discussão e votação, considerando-se aprovada, quando obtiver em ambos:  
 
A) 1/3 dos votos dos membros da Câmara.  
B) 1/3 dos votos dos membros presentes.  
C) 2/3 dos votos dos membros da Câmara. 
D) 2/3 dos votos dos membros presentes 
E) 1/2 dos votos dos membros da Câmara 
 
 
 
_____________________________________________________BOA SORTE____ 
 




