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1ª Parte – Português  

 
TEXTO 1 
 
Meditação no presépio 

Cecília Meireles 
 
Quando São Francisco de Assis inventou o primeiro 
presépio, e falou das coisas do céu numa gruta, dizem 
que, ao ajoelhar-se, desceu-lhe aos braços estendidos um 
Menino todo de luz. O Santo Poeta colocara ali apenas 
umas poucas imagens: as da Sagrada Família, a do irmão 
jumento e a do irmão boi. O áspero cenário de pedra tinha 
a nudez franca da pobreza, a rispidez dos desertos do 
mundo, o recorte bravio dos lugares de sofrimento. Aí, o 
Menino de luz pode descer, porque ele vinha para ensinar 
caminhos difíceis, e restituir às coisas naturais da terra o 
sentido da sua presença na ordem universal. 
 
O amor humano é um perigoso jogo. Por amor, os homens 
foram construindo presépios ao longo do mundo, e já não 
lhes bastava a pedra desguarnecida: queriam recobri-la do 
ornamento da sua devoção. Trouxeram folhagens e flores, 
dispuseram frutos e pássaros, desceram o céu, num pálio 
de seda azul, colheram as estrelas, dos ramos que se 
alongam na noite. Caçaram a lua, no meio da sua viagem, 
e pescaram o sol, redondo peixe de nadadeiras 
flamejantes. 
 
01. O texto acima: 
 

a) É uma narração já que apresenta fatos fictícios 
dispostos em sequência. 

b) É um texto completamente descritivo, no qual o 
autor procura formar na mente do leitor a imagem 
do espaço onde ocorreram os fatos. 

c) É uma dissertação, vê-se claramente a posição 
do narrador dos fatos a partir da leitura do texto. 

d) Apesar de estar escrito em prosa, pode-se se 
dizer que é um texto poético. 

e) A partir das imagens e descrições do texto, 
podemos afirmar que trata-se de um exemplo de 
texto pertencente ao realismo fantástico. 

 
02. Considere os vocábulos ‘presépio’, ‘difíceis’ e ‘aí’ e 
depois marque a alternativa correta:  
 

a) São acentuadas pela mesma regra. 
b) ‘difíceis’ recebe a acentuação dada aos ditongos 

abertos. 
c) ‘difíceis’ é exemplo de um vocábulo que só é 

acentuado quando no plural assim como a 
palavra ‘juízes’. 

d) O monossílabo tônico ‘aí’ recebe acento 
diferencial. 

e) ‘presépio’ é acentuada por ser uma palavra 
paroxítona terminada em ditongo crescente. 

 
03.  ‘já não lhes bastava a pedra desguarnecida: queriam 
recobri-la do ornamento da sua devoção.’ 
Podemos afirmar que ‘desguarnecida’ no texto é o mesmo 
que: 
 

a) Desnecessária. 
b) Sem acessórios. 
c) Que não é bela. 
d) Sem moldura. 
e) Desmembrada. 

04. ‘Quando São Francisco de Assis inventou o primeiro 
presépio, e falou das coisas do céu numa gruta’ 
 
Sobre o emprego da vírgula: 
 

a) Foi feito para separar sujeito do predicado. 
b) Justifica-se por tratar-se a oração seguinte de um 

aposto da oração anterior. 
c) Pode ser empregada mesmo entre orações. 
d) Está em desacordo com a norma padrão da 

língua. 
e) Separa um vocativo. 

 
 
TEXTO 2 
 

 
 
05. O humor do texto reside: 
 

a) No desconhecimento revelado na segunda fala 
sobre a quantidade de pessoas vivendo na área. 

b) Na construção da imagem, pois as falas são 
apenas um pano de fundo para o que é 
demonstrado. 

c) Na certeza que o tratorista tem de que ali é uma 
área de risco e na dúvida do outro personagem. 

d) Na inusitada consideração feita pelo personagem 
da tira para tirar ou não as pessoas do lugar. 

e) No fato do motorista ter afirmado que se trata de 
uma área de risco. 

 
06. Na fala ‘quantos votos tem aí dentro’, poderíamos 
mudar seu tempo verbal, expressando uma condição 
apenas de uma maneira. Qual é? 
 

a) Há algum voto aí dentro, por acaso? 
b) Haveria quantos votos aí dentro? 
c) Pode haver algum voto aí dentro. 
d) Havia algum voto aí dentro. 
e) Pode me dizer se há quantos votos aí dentro? 

 
07. O texto abaixo está fora de ordem. Ordene-o e marque 
a alternativa que contém a sequência correta: 
 
1-É um procedimento simples e que pouca gente sabe. Há 
um número importante que você precisa ter para bloquear 
o aparelho: o Imei. Há três formas de você conseguir. 
Primeiro, olhando na parte de trás do celular, perto da 
bateria. Outra forma é ligando do aparelho para *#6#. Na 
hora, aparece um código. É só anotar e guardar num lugar 
seguro. 
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2-Então, informe o número do Imei e pronto, o celular está 
bloqueado. O seu aparelho deixará de ser utilizado. Esse 
cadastro de telefones móveis roubados vale para todo o 
Brasil. 
 
3- E se você já teve o celular e foi roubado, você pode 
obter o Imei na nota fiscal do aparelho. O código está lá. 
Depois disso, é só fazer a ocorrência na polícia e ligar para 
a operadora de celular que você utiliza. 
 
4-Quando as pessoas têm o celular levado por bandidos, 
elas podem bloquear o aparelho. Não apenas bloquear o 
chip, que é o que todo mundo faz, mas do bloqueio do 
aparelho também. Se você fizer isso, ninguém poderá usá-
lo. Nem o bandido. 
 

a) 1, 4, 3, 2. 
b) 1, 2, 4, 3. 
c) 3, 4, 2, 1. 
d) 4, 3, 1, 2. 
e) 4, 1, 3, 2. 

 
08. ‘Quando as pessoas têm o celular levado por bandidos, 
elas podem bloquear o aparelho. Não apenas bloquear o 
chip, que é o que todo mundo faz, mas do bloqueio do 
aparelho também. Se você fizer isso, ninguém poderá usá-
lo. Nem o bandido.’ 
 
Os termos sublinhados referem-se respectivamente a: 
 

a) Celular e celular. 
b) Pessoas e chip. 
c) Pessoas e aparelho. 
d) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular. 
e) Sujeito da oração, portanto não tem referente ao 

aparelho. 
 
 
TEXTO 3 
 

Memória  
 

Amar o perdido 
deixa confundido 
este coração. 
 

Nada pode o olvido 
contra o sem sentido 
apelo do Não. 
 

As coisas tangíveis 
tornam-se insensíveis 
à palma da mão 
 

Mas as coisas findas 
muito mais que lindas, 
essas ficarão. 

 
09. Assinale a alternativa correta: 
 

a) ‘perdido’, ‘olvido’ e ‘sem sentido’, são vocábulos 
que foram substantivados no texto. 

b) Para dar a ideia de grito, dor, a palavra ‘Não’, foi 
grafada em letra maiúscula. 

c) ‘tangíveis’ é um complemento nominal. 
d) ‘Mas as coisas findas 

muito mais que lindas, 
essas ficarão. Trata-se de uma oração que 
retoma a ideia exposta na primeira estrofe. 

e) O texto é todo construído em ordem inversa, o 
que impossibilita o entendimento de alguns 
trechos. 

10. Segundo o texto: 
 

a) O autor lamenta ter perdido algumas coisas. 
b) O eu poético faz referências às lembranças do 

passado. 
c) O eu lírico julga as coisas tangíveis e afirma que 

são duradouras. 
d) O eu poético relembra um amor perdido. 
e) O eu lírico tenta lembrar-se das coisas findas, 

porém elas ficarão. 
 

 
2ª Parte – Matemática   

 
 

11. Seja ²  - x + 30 = 0 uma equação polinomial do 2º grau 
de raízes a e b. É correto afirmar que o valor de 

423324 2 bababa ++  é: 
 

a) 900 
b) 800 
c) 700 
d) 600 
e) 500 

 
12. João e Gilvaldo são funcionários de um escritório de 
contabilidade e estão preparando declarações de imposto 
de renda de alguns clientes. João fez uma declaração 
completa em 10 horas e Gilvado gasta 8 horas para fazer o 
mesmo serviço. Se os dois trabalharem juntos, o tempo 
aproximado que eles gastarão para terminar uma 
declaração é de: 
 

a) 4 horas. 
b) 4 horas e 27 minutos. 
c) 4 horas e 44 minutos. 
d) 4 horas e 50 minutos. 
e) 5 horas. 

 
13. Uma mangueira cuja vazão é de 800 litros por hora, 
enche um tanque com água em 2 horas e meia. Para que 
o tanque ficasse completamente cheio em um hora e 12 
minutos, a vazão da mangueira deveria ser de 
aproximadamente: 
 

a) 121 litros por hora. 
b) 1481 litros por hora. 
c) 1520 litros por hora. 
d) 1667 litros por hora. 
e) 1713 litros por hora. 

 

14. O valor da expressão 605040

403020

101010
101010

++
++

 é igual a: 

 

a) 2010  

b) 1010  
c) 1 

d) 1010−  

e) 2010−  
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15. Dois ciclistas largam juntos numa pista percorrendo 
com velocidade constante. Ricardo completa uma volta em 
24 minutos e Guilherme leva 6 minutos a menos. Depois 
de quanto tempo os dois se cruzarão? 
 

a) 1 hora. 
b) 50 minutos. 
c) 1 hora e 12 minutos. 
d) 2 horas. 
e) 2 horas e 24 minutos. 

 
16. Numa promoção um vendedor A anuncia que quem 
comprar 5 unidades de um produto só paga 4 e um outro 
vendedor B anuncia que quem comprar 4 unidades do 
mesmo produto só paga 3. Quais os valores percentuais 
dos descontos dos vendedores A e B, respectivamente: 
 

a) 20% e 25% 
b) 10% e 15% 
c) 5% e 4% 
d) 27% e 30% 
e) 15% e 21% 

 
17. Um capital C foi aplicado durante 10 meses e rendeu 
um juros de R$ 360,00. Sabendo que a taxa de juros 
aplicada foi de 54% ao ano, se dobrássemos o capital e 
colocássemos a uma taxa de 9% ao trimestre, durante o 
mesmo período, o novo juros seria de: 
 

a) R$ 360,00 
b) R$ 480,00 
c) R$ 600,00 
d) R$ 720,00 
e) R$ 840,00 

 
18. Somando as dízimas 3,7777... e 2,315555... obtemos: 
 

a) 
2025

12339
 

 

b) 
8

1371
 

 

c) 
5

431
 

 

d) 
13
784

 

 

e) 
10

7931
 

 
19.  Dois ângulos são suplementares e razão entre o maior 
e o menor, nessa ordem, é igual a 5. É possível dizer que 
o replemento do maior deles é: 
 

a) 180 
b) 190 
c) 200 
d) 210 
e) 220 

 
 
 
 

20. Sejam r e s as raízes da equação x² + 6x + (m + 3) = 0. 
Se r é igual a s, então o valor de m³ é: 
 

a) 27 
b) 125 
c) 8 
d) 64 
e) 216 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 

 
21. Sobre Cárie Dentária é INCORRETO afirmar: 
 

a) As cáries são causadas pelo ataque de bactérias 
às camadas menos resistentes dos dentes.  

b) Quando atinge a dentina, a cárie pode se tornar 
dolorosa, e se chega até a polpa, é necessário 
fazer tratamento de canal. 

c) A limpeza constante dos dentes e o uso do fio 
dental podem evitar as cáries. Escovar sempre 
os dentes, de maneira correta, garante a higiene 
da boca. 

d) O tratamento completo dos dentes inclui a 
remoção de um depósito calcário, chamado 
periodontite, que irrita as gengivas fazendo com 
que sangrem e fiquem inflamadas. 

e) As Gengivas também necessitam de cuidados, 
para evitar doenças que podem até provocar a 
queda dos dentes. 

 
22. Referente à Faringe é INCORRETO afirmar: 
 

a) A faringe é a parte do sistema digestório 
posterior às cavidades do nariz e da boca, 
estendendo-se para baixo atrás da laringe.  

b) A faringe estende-se da base do crânio até a 
margem inferior da cartilagem cricóidea, 
anteriormente, e a margem inferior da vértebra 
C8, posteriormente.  

c) É mais larga oposta ao hióde (5 cm) e mais 
estreita na sua extremidade inferior (1,5 cm), 
onde é contínua com o esôfago. A parede 
posterior da faringe se situa contra a lamina pré-
vertebral da fáscia cervical. 

d) O fluxo de ar ou de alimentos é controlado por 
uma cartilagem chamada epiglote. A epiglote 
funciona como uma espécie de válvula da 
laringe, que é um dos órgãos do aparelho 
respiratório. 

e) Durante a deglutição, a laringe se eleva, 
enquanto que a epiglote se abaixa, fechando a 
entrada da laringe e permitindo a passagem do 
alimento para o esôfago. Durante a respiração, a 
epiglote se eleva, mantendo a laringe aberta e 
permitindo a passagem do ar. 

 
23. Além de produzir a bile, o fígado tem outras funções 
importantes descritas abaixo, EXCETO: 
 

a) Transforma a glicose em glicogênio.  
b) Acumula glicogênio e vitaminas.  
c) Destrói células mortas, com aproveitamento dos 

resíduos.  
d) Desintoxica o organismo.  
e) Produz heparina, substância coagulante do 

sangue  
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24. Quanto a Saliva e peristaltismo é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A presença de alimento na boca, como sua visão 
e cheiro, estimula as glândulas salivares a 
secretar saliva, que contém a enzima amilase 
salivar ou ptialina, além de sais e outras 
substâncias. 

b) A amilase salivar digere o amido e outros 
polissacarídeos (como o glicogênio), reduzindo-
os em moléculas de maltose (dissacarídeo).  

c) A saliva contém a ptialina ou amilase salivar. Na 
cavidade bucal, a ptialina atua sobre o amido 
transformando-o em moléculas mais complexas.  

d) Os sais, na saliva, neutralizam substâncias 
ácidas e mantêm, na boca, um pH levemente 
ácido (6, 7), ideal para a ação da ptialina.  

e) O alimento, que se transforma em bolo alimentar, 
é empurrado pela língua para o fundo da faringe, 
sendo encaminhado para o esôfago, 
impulsionado pelas ondas peristálticas, levando 
entre 5 e 10 segundos para percorrer o esôfago.  

 
25. Sobre esmalte dentário é INCORRETO afirmar: 
 

a) O esmalte dentário é um sólido microporoso, 
translúcido e vítreo, refletindo a cor da dentina. 

b) A separação temporária pode ser obtida de forma 
mediata ou imediata, a imediata através de 
afastadores mecânicos que permitem rápido 
diagnóstico, eliminando a necessidade de 
segunda consulta para completar o exame, só 
que têm a desvantagem ou desconforto que 
podem ocasionar. 

c) A separação mediata é obtida com separador 
ortodôntico de borracha sintética (elastomérica) , 
que é colocado em sítios suspeitos e deixado por 
48 horas, 5 dias ou duas semana, a 
desvantagem é que necessita de uma segunda 
consulta para remoção do separador e realização 
do exame. 

d) O exame tátil nas lesões proximais, como o que 
é feito nas superfícies livres, não está indicado, a 
não ser que a cavitação seja visualizada após a 
separação, sendo preciso assim avaliar a 
condição de atividade e extensão da lesão. 

e) A microcâmera intrabucal é um instrumento que 
pode ser utilizado para melhorar a inspeção 
visual pelo aumento da imagem. 

 
26. No que diz respeito a posições do paciente é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A posição de decúbito dorsal (deitado de costas), 
além de representar uma posição de maior 
conforto para o paciente, favorece a um 
fechamento natural da oro faringe, com o 
posicionamento da língua para trás. Embora nem 
sempre esta barreira natural seja suficiente para 
impedir a deglutição de água, saliva ou outros 
corpos estranhos, esta posição facilita a visão do 
operador e do auxiliar durante o trabalho em 
odontologia. 

b) A altura da cabeça do paciente deitado deve 
estar a 95 cm do solo, podendo esta altura variar 
5 cm para menos ou para mais. Esta altura deve 
corresponder à altura da crista ilíaca do 
profissional corretamente sentado, e coincidir 
com a altura do cotovelo do mesmo. 

c) A bandeja de instrumentos e as pontas do 
equipamento devem estar em um plano à mesma 
altura ou seja, num mesmo plano horizontal de 
trabalho. 

d) Mesmo reconhecendo a posição deitada do 
paciente como uma postura potecialmente mais 
benéfica para ele próprio e para o operador, 
devem ser consideradas algumas dificuldades 
relativas ao trabalho com o paciente na posição 
totalmente deitada. 

e) Existem autores que relatam que alguns 
pacientes, como os hipertensos, asmáticos, 
respiradores bucais, obesos, bem como 
gestantes depois do 5º mês de gestação, 
apresentam restrições quanto ao tratamento na 
posição deitada, especialmente em 
procedimentos clínicos mais prolongados. Estas 
condições podem exigir outra posição para o 
paciente.  
 

27. A posição com o profissional sentado e o paciente 
totalmente deitado somente foi possível em odontologia 
pela evolução das cadeiras e dos mochos. Nesta posição 
podemos observar algumas vantagens, relacionadas a 
seguir: 
 

a) Permite uma melhor acomodação do paciente, 
sem tensões, nem contrações musculares 
indevidas, portanto mais relaxado. 

b) Permite a acomodação da língua para trás, 
fechando a faringe e protegendo o paciente 
contra a deglutição ou ingestão de materiais 
odontológicos. 

c) Permite ao operador um aumento do campo 
visual (na postura sentada o ângulo visual é de 
40 a 48° e em pé de 35 a 50°. 

d) Permite uma postura adequada para braços, 
pernas, pés e coluna vertebral do operador (a 
coluna reta reduz a pressão entre os discos 
vertebrais). 

e) Diminui o desgaste energético dos profissionais 
(com o operador sentado o desgaste é de 4%, 
em pé é de 12%). 

 
28. Referente ao trabalho do ACD é INCORRETO afirmar: 
 

a) A troca de instrumental a 4 mãos e a delegação 
de tarefas representa uma possibilidade de 
diminuição de produtividade, com menor esforço 
e menor fadiga; a preparação prévia do 
instrumental em bandejas e de materiais na 
mesa clínica é fundamental para a organização 
do trabalho. Esta tarefa implica em diminuição da 
responsabilidade do ACD. 

b) As tarefas a serem exercidas pela equipe devem 
apresentar certa flexibilidade, permitindo algum 
nível de revezamento nas suas execuções. 

c) O espaço físico e a disposição de móveis e 
equipamentos devem facilitar o trabalho da 
equipe. 

d) A preparação prévia do instrumental, 
equipamento, material e do ambiente constitui 
uma atividade essencial para a organização do 
trabalho e para a diminuição da relação 
esforço/desgaste no trabalho. 

e) As técnicas adequadas de sucção eliminam 
perda de tempo (pois diminuem a necessidade 
do paciente cuspir) e permitem o aumento da 
produtividade profissional. 
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29. A figura abaixo representa: 

 
 

a) Otograma anatômico. 
b) Odontograma gráfico. 
c) Dentograma gráfico. 
d) Dentição anatômica. 
e) Odontograma anatômico. 

 
30. A figura representa: 
 

 
a) Sonda exploradora dupla. 
b) Espátula de inserção n°1. 
c) Pinça Clínica. 
d) Escavadores de dentina ou curetas. 
e) Aplicador de Cimento de Hidróxido de Cálcio 

Duplo. 
 
31. A figura representa: 

 
a) Condensadores de Ward. 
b) Esculpidores de Hollenback. 
c) Esculpidor discóide e cleoide. 
d) Pinça Müller para carbono. 
e) Pinça de Palmer. 

 
32. A figura representa: 

  
 

a) Brunidores para amálgama 29 e 33. 
b) Brunidor de Hollenback n°6. 
c) Machado bi-angulado para esmalte 14/15. 
d) Cone de Borracha. 
e) Afastador de borracha nº 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 

33. A figura representa: 

 
 

a) Porta Amálgama. 
b) Pinça hemostática tipo mosquito de ponta curva. 
c) Perfurador de Ainsworth. 
d) Porta matriz tipo Tofflemire. 
e) Alicate de bico chato e alicate para rebite. 

 
34. A figura representa: 

 
a) Adaptador p/ baixa rotação. 
b) Escova de Robinson plana. 
c) Escova de Robinson cônica. 
d) Mandril para contra ângulo. 
e) Taça de borracha. 

 
35. Sobre turbinas é INCORRETO afirmar: 
 

a) As turbinas são aparelhos mecânicos que 
usamos na Odontologia com a finalidade de 
movimentar os instrumentos de corte ou abrasão 
para o preparo de cavidades. Elas podem ser 
impulsionadas com ar comprimido, água e gás.  

b) As movidas a ar comprimido utilizam como fonte 
um compressor, ou atualmente, o ar comprimido 
em cilindros, com uma grande pressão. 

c) As turbinas de colchão de ar não requerem 
lubrificação, pois o sistema não se movimenta 
com atrito metal x metal e sim com uma câmara 
de ar entre as peças. 

d) Idealmente estes aparelhos devem ser 
autoclavados de um paciente para outro, ou pelo 
menos receber uma antissepsia com um produto 
indicado.  

e) Devem esterilizar turbinas na estufa, pois elas 
possuem vedantes de borracha que são locais 
de contaminação. 

 
36. A figura representa: 
 

 
a) Invaginação do lençol de borracha no sulco 

gengival. 
b) Adaptação do conjunto grampo/lençol de 

borracha ao dente. 
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c) Fixação da matriz 
d) Posicionamento final do conjunto matriz/porta-

matriz 
e) Inserção da cunha na ameia lingual. 

 
37. Seqüência favorável de erupção dentária de decíduos 
é: 
 

a) Incisivo lateral inferior, Incisivo central inferior, 
Incisivo central superior, Incisivo lateral superior,, 
Primeiro molar superior, Primeiro molar inferior, 
Canino inferior, Canino superior, Segundo molar 
inferior, Segundo molar superior. 

b) Incisivo central inferior, Incisivo lateral inferior, 
Incisivo central superior, Incisivo lateral superior, 
Primeiro molar inferior, Primeiro molar superior, 
Canino inferior, Canino superior, Segundo molar 
inferior, Segundo molar superior. 

c) Primeiro molar inferior, Primeiro molar superior, 
Canino inferior, Canino superior, Segundo molar 
superior, Segundo molar inferior, Incisivo central 
inferior, Incisivo lateral inferior, Incisivo central 
superior, Incisivo lateral superior,  

d) Incisivo lateral inferior, Incisivo central superior, 
Incisivo lateral superior, Incisivo central inferior, 
Primeiro molar inferior, Primeiro molar superior, 
Canino inferior, Canino superior, Segundo molar 
inferior, Segundo molar superior. 

e) Incisivo central inferior, Incisivo lateral inferior, 
Incisivo central superior, Incisivo lateral superior, 
Primeiro molar inferior, Primeiro molar superior, 
Segundo molar inferior, Segundo molar superior, 
Canino inferior, Canino superior. 

 
38. Os principais cuidados a executar para ter uma correta 
higiene oral são: 
 

a) Escovar os dentes pelo menos duas vezes por 
dia, sendo que uma delas deve ser, 
obrigatoriamente, antes de se deitar. 

b) Utilizar sempre um dentífrico com 1.000 a 1.500 
ppm de flúor. 

c) Utilizar uma escova de tamanho adequado. 
Normalmente as escovas dentárias devem ter 
uma cabeça pequena e serem macias, para 
evitar lesões sobre os dentes e gengivas.  

d) Utilizar diariamente fio ou fita dentária para retirar 
restos alimentares e bactérias dos espaços que 
existem entre os dentes e entre estes e as 
gengivas. O seu uso deve ser executado depois 
da escovagem, para que a ação protectora do 
dentífrico seja mais prolongada.  

e) O recurso a elixires ou colutórios para bochecho 
deve ter uma indicação clínica, pois não são 
todos iguais e os produtos utilizados podem ter 
aplicações bastante diferentes. Deve por esse 
motivo seguir as indicações dos profissionais de 
saúde oral. 

 
39. São algumas características gerais das aftas, 
EXCETO:  
 

a) Surgem em qualquer pessoa, mesmo as mais 
saudáveis. 

b) O mau hálito e a febre não são características 
das aftas normais. 

c) Sua cura não é definitiva. 
d) São contagiosas. 
e) Não existem fungos ou bactérias nas aftas, e por 

isso são consideradas limpas.  

40. O herpes é causado pelo ___________, um vírus 
transmitido pelo contato com a saliva, restos de fezes, 
urina, lesões na pele e secreções dos olhos. Depois da 
primeira infecção, a pessoa carrega o vírus 
permanentemente e fica vulnerável às ocorrências 
periódicas de herpes. 
A alternativa que completa corretamente a lacuna é: 
 

a) Mycobacterium hominis 
b) Herpesvirus hominis 
c) Herpesvirus pertussis 
d) Streptococcus pyogenes 
e) Streptococcus pertussis  
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