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1. A identificação precoce dos casos de dengue é de vital 
importância para a tomada de decisões e implementação de 
medidas de maneira oportuna, visando principalmente evitar 
óbitos. A sorologia é utilizada para detecção de anticorpos 
antidengue, e deve ser solicitada a partir de que dia do início dos 
sintomas? 
a) Do quinto dia. 
b) Do sexto dia. 
c) Do sétimo dia. 
d) Do décimo dia. 

 

2. O hipotireoidismo congênito pode se manifestar no recém-nascido 
de diversas maneiras. As principais formas de apresentação são: 
a) Persistência de icterícia, Choro rouco, Constipação intestinal 

e Atraso importante na formação óssea. 
b) Sonolência, Formação óssea normal, não é capaz de produzir 

quantidades adequadas de hormônios tireoidianos, o T3 e o 
T4. 

c) A glândula tireoide do recém-nascido Produz quantidade 
normal dos hormônios, T3 e o T4. 

d) Agitação, diarreia e quantidades normais dos hormônios T3 e 
T4. 
 

3. É uma infecção congênita causada por protozoário, manifesta-
se na forma generalizada, neurológica ou ambas com presença de  
convulsões e calcificações intracranianas generalizadas e 
coriorretinite focal e necrotizante associam-se com qual infecção 
congênita? 
a) Rubéola. 
b) Sífilis. 
c) Toxoplasmose. 
d) Varicela-zoster. 

 

4. Com relação à policitemia neonatal marque a resposta correta. 
a) Diminuição de eritrócitos circulante na corrente sanguínea. 
b) Hiperviscosidade e diminuição do fluxo sanguíneo. 
c) Formação de microtrombos e diminuição dos glóbulos 

vermelhos        presentes na circulação fetal.  
d) Surge como resposta à alta taxa oxigenação do sangue fetal 

tremores e convulsão. 
 

5. Dentre tantas doenças que ocorrem na infância, as diarréias 
infantis podem ser causadas por transtornos: 
a) Psíquico e nutricional. 
b) Metabólico e nutricional. 
c) Psíquico, metabólicos e nutricionais. 
d) Psíquico e metabólico.    

 

6. Assinale a alternativa correta quanto ao aleitamento natural: 
a) É desnecessária a suplementação de ferro para lactentes em 

aleitamento natural até os 12 meses que recebem alimentos 
complementares após os 6 meses, excetuando-se as fórmulas 
lácteas modificadas para lactentes. 

b) Os contraceptivos com estrógenos não diminuem a produção 
de leite materno. 

c) O teor energético do leite humano se mantém constante 
durante a mamada, no entanto, varia ao longo do dia. 

d) Recém-nascidos de mães infectadas com o vírus da 
imunodeficiência  adquirida (HIV) podem receber o leite de 
suas mães 48 horas após o início da terapia profilática com 
lamivudina. 

 
 
 
 

7. Marina, 8 anos de idade, foi levada a Unidade Básica de Saúde 
para tratamento de obesidade. Assinale a opção correta quanto à 
orientação adequada a esse caso: 
a) Orientar para que a criança não faça as suas refeições vendo 

televisão. 
b) Adotar dieta hipocalórica, com introdução de alimentos diet 

e light. 
c) Caso um dos pais seja diabético, indicar o uso de metformina. 
d) Fazer exercício físico sob a supervisão de um profissional de 

educação física. 
 

8. Considerando que a perda fisiológica do recém-nascido é avaliada 
Pela análise das seguintes anotações: 
a) Vômitos e pesagem diária. 
b) Mensuração e pesagem diária. 
c) Ritmo e frequência das mamadas. 
d) Quantidade de regurgitação e vômitos. 

 

9. São cardiopatias congênitas assintóticas, exceto: 
a) Comunicação interventricular. 
b) Coarctação aórtica grave. 
c) Comunicação interatrial. 
d) Defeito do septo atrioventricular. 

 

10. Sobre o diagnóstico diferencial das adenomegalias, é correto 
afirmar que: 
a) Os linfonodos cervicais anteriores constituem o sítio mais 

comum de tuberculose linfonodal. 
b) Na difteria a adenopatia cervical é extremamente dolorosa e 

o estado geral está preservado. 
c) A linfadenite toxoplasmótica habitualmente cursa com mal-

estar geral, hepatomegalia e exantema maculopapular. 
d) Adenomegalias associadas à hepatoesplenomegalia e 

elevação de transaminases diminui a probabilidade de 
infecção pelo vírus Epstein-Barr. 

 

11. O suicídio na criança e no adolescente é manifestação 
particularmente dramática e grave, sendo o fato mais relevante 
do quadro clínico da depressão A ocorrência do comportamento 
suicida entre jovens aparenta estar aumentando nas últimas 
décadas, e a adolescência destaca-se como o período mais 
relacionado à morte devido a causas violentas. São considerados 
fatores de risco para comportamento suicida na infância e 
adolescência: 
a) Crises interpessoais com família, estressores psicossociais, 

abuso físico e sexual, introspecção, desvio de conduta e 
alteração de humor. 

b) Transtorno de ansiedade, surtos psicóticos, doença crônica, 
ausência de referencia familiar e dificuldade escolar, idade, 
abusam de substâncias e histórico familiar psiquiátrico.  

c) História familiar, agressividade, irritabilidade, desesperança, 
presença de arma de fogo, comorbidade, violência sexual e 
dificuldades em elaborar objetivos de vida. 

d) Idade, tentativas suicidas anteriores, história familiar de 
transtornos psiquiátricos, ausência de apoio familiar, 
presença de arma de fogo em casa, doença crônica, presença 
de depressão e abuso de substâncias. 
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12. O Programa Saúde na Escola é o resultado de ações integradas 
entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, instruídos 
por decreto presidencial, em 2007. Entre os objetivos a serem 
alcançados por esse programa, destaca-se: 
a) Estabelecer, em conjunto com as instancias de 

gerenciamento do programa, ações socioeducattivas voltadas 
somente aos que receberam recurso do Programa Bolsa 
Família. 

b) Aplica o espaço privilegiado de relações, mantendo o 
desenvolvimento da autoestima de crianças, adolescentes e 
jovens do ensino público. 

c) Oferecer atenção integral de prevenção, promoção e atenção 
à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino básico 
público. 

d) Promover a saúde integral dos alunos, preferencialmente, no 
ensino básico público, por meio de atividades culturais 
esportivas e artesanais desenvolvidas nas escolas. 

 

13. No Brasil, a mortalidade neonatal, em especial na primeira 
semana de vida, é responsável por cerca de 60 a 70% da 
mortalidade infantil. As afecções perinatais, que representam a 
principal causa de morte no primeiro ano de vida, dependem de 
fatores evitáveis associados  às condições da criança no 
nascimento e à qualidade da  assistência durante a gravidez e o 
parto. Nesse sentido, a garantia de acesso no transporte neonatal 
adequado é fundamental para a sobrevivência do recém-nascido 
com as melhores condições possíveis. É primordial o cálculo do 
Índice de Risco do Transporte (Trip) que utiliza as seguintes 
variáveis: 
a) Padrão respiratório, pressão arterial sistólica, estado 

neurológico e temperatura corporal. 
b) Frequência cardíaca, cor da pele, tônus muscular e 

respiração. 
c) Irritabilidade reflexa, temperatura corporal, pressão arterial 

e movimentação. 
d) Estado neurológico, tônus muscular, batimentos cardíacos e 

cianose de extremidades. 
 

14. As meningites são doenças graves, de evolução rápida, cujo 
prognóstico depende fundamentalmente do diagnóstico precoce e 
da instituição imediata de tratamento adequado. Caracterizam-se 
por febre alta e repentina, cefaleia intensa, náuseas, vômitos 
muitas vezes em jato, com sinais de irritação meníngea e 
alterações do líquor, acompanhados algumas vezes por 
manifestações cutâneas tipo petéquias. São características da 
irritação meníngea, exceto: 
a) Sinal de Romberg. 
b) Sinal de Kernig. 
c) Sinal de Brudzinski. 
d) Rigidez de nuca. 

 

15. A duração do aleitamento materno exclusivo ou complementado 
está diretamente relacionada à qualidade da assistência materno-
infantil, e a OMS recomenda respectivamente 6 e 24 meses. A 
média brasileira está situada muito abaixo destes patamares. São 
fatores que contribuem para este baixo rendimento, exceto: 
a) Idade materna inferior a 20 anos. 
b) Primeira mamada ocorrendo mais de 6 horas após o parto. 
c) Tabagismo materno. 
d) Peso do recém-nascido entre 2.500g e 3.000g. 

 
 
 
 
 

16. Sobre a cicatrização anormal de feridas, é correto afirmar exceto:  
a) Queloide é mais prevalente entre pacientes com pele escura 

e tende a ocorrer acima das clavículas no tronco, nos 
membros superiores e na face. 

b) Feridas que são cronicamente inflamadas podem desenvolver 
carcinoma de célula escamosa. 

c) Os inibidores teciduais de MMPs estão aumentados e 
atividade da colagenase na ferida também está muito 
aumentada. 

d) A deficiência de vitamina C diminui a ativação de monócitos, 
a deposição de fibronectina e a deterioração dos receptores 
TGF-β. 

 

17. São sintomas de luxação, exceto: 
a) O paciente queixa-se de dores na articulação e em redor. 
b) A dor surge horas após a fratura. 
c) O paciente não consegue ou não pode mover a articulação. 
d) Existe uma sensibilidade direta e indireta na articulação. 

 

18. Criança, 9 meses de idade, há 4 dias apresenta coriza , obstrução 
nasal e tosse irritativa. Aferido temperatura que apresentou 38,5 
°C, e no exame clínico encontra-se hidratado, FR 36 fpm, 
respiração soprosa em terço inferior do pulmão direito e alguns 
estertores crepitantes. A radiologia de tórax mostra condensação 
segmentar de lobo inferior direito. De acordo com a etiologia 
provável para o quadro, o tratamento proposto é: 
a) Amoxicilina VO, 60 a 90 mg/kg/dia. 
b) Penicilina benzatina IM, 50 000 U/kg. 
c) Claritromicina VO, 30 a 50 mg/kg/dia. 
d) Cefalexina VO, 80 a 100 mg/kg/dia. 

 

19. Juliana, 12 anos de idade, há 1 semana  vem apresentando choro 
com muita facilidade, não quer ir à escola, deixa cair objetos que 
tem nas mãos, suja a roupa ao se alimentar. A sua voz está 
afastada, tem dificuldade para articular as palavras. Com a mão 
esquerda segura o braço direito que tem movimentos 
involuntários e arrítmicos. Ao exame, tem sopro diastólico em 
foco da base, compatível com estenose mitral. O diagnóstico 
provável é: 
a) Intoxicação por chumbo. 
b) Febre reumática. 
c) Crise convulsiva rolândica. 
d) Miastenia gravis. 

 

20. A crise convulsiva febril complexa ou atípica chegam com muita 
frequência nas emergências pediátricas é definida quando existe 
uma das condições abaixo. Assinale-a: 
a) Duração menor que 15 minutos. 
b) Crise única, motora generalizada. 
c) Elevação rápida da temperatura. 
d) Presença de distúrbios neurológicos preexistentes. 
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21. Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos, de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

c) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade. 

d) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; 
os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do país. 
 

22. Assinale a alternativa incorreta sobre os objetivos do Sistema 
Único de Saúde – SUS: 
a) Execução de ações de vigilância sanitária. 
b) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
c) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 
d) A fiscalização e a inspeção de alimentos para o consumo 

humano, exceto água e bebidas. 
 

23. Sobre a Organização, Direção e Gestão do SUS, analise as 
afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde – SUS, seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de 
forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. 

II. A direção do Sistema Único de Saúde - SUS é única, sendo 
exercida no âmbito municipal, pela respectiva Secretaria de 
Saúde ou órgão equivalente. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

24. Aponte a alternativa incorreta acerca das diretrizes do Sistema 
Único de Saúde – SUS: 
a) Direito a informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
b) Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos, mas com 

privilégios para os menores de dezoito anos. 
c) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 

d) Preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua 
integridade física e moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Acerca do Sistema Único de Saúde - SUS, analise as assertivas 
abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. 

II. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, da 
rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a 
presença, junto à parturiente, de dois acompanhantes 
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

26. Sobre os princípios fundamentais elencados no Código de Ética 
Médica, assinale a alternativa incorreta: 
a) A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, 

ser exercida como comércio. 
b) A Medicina é uma profissão serviço da saúde do ser humano 

e da coletividade e será exercida sem discriminação de 
nenhuma natureza. 

c) Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico 
necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado 
de forma justa. 

d) O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros 
com objetivos de lucro e finalidade política, exceto religiosa. 
 

27. Acerca do Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. É um dever do médico prestar informações a empresas 
seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente 
sob seu cuidado, além das contidas na declaração de óbito, 
mesmo sem autorização de seu representante legal. 

II. É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado à 
paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, desde que o menor tenha capacidade 
de discernimento, salvo quando a não revelação possa 
causar dano ao paciente. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

28. Assinale a alternativa que NÃO possui um direito do Médico: 
a) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as 

práticas cientificamente reconhecidas e respeitada à 
legislação vigente. 

b) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna. 
c) Requerer desagravo público ao conselho Regional de 

Medicina quando atingido no exercício de sua profissão. 
d) Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável 

como imperícia, imprudência ou negligência. 
 

29. Nos termos do Código de Ética Médica, é vedado ao Médico, 
exceto: 
a) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos 

da profissão médica. 
b) Recusar-se a realizar atos médicos, que, embora permitidos 

por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. 
c) Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou 

ou do qual não participou. 
d) Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido 

ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo 
impedimento. 
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30. Na relação com pacientes e familiares, é vedado ao médico: 
I. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e 

tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, 
em favor do paciente. 

II. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de 
seu representante legal. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

31. Marque a alternativa em que todas as palavras estão 
corretamente grafadas: 
a) Discípulo – varejista – cerejeira – excessivo. 
b) Descanso – procisão – excepcional – cassino. 
c) Acesso – vazamento – extensão – êstase. 
d) Tóxico – enchurrada – cicatrizar – lagartixa. 

 

32. Aponte a alternativa em que a palavra em destaque foi 
empregada incorretamente: 
a) Só provei minha inocência porque o estagiário, que viu tudo, 

ratificou o que eu havia falado. 
b) Ainda bem que o juiz deferiu o meu pedido. 
c) Eu estou na eminência de ter um ataque cardíaco. 
d) Eu fui transferido para a seção de atendimento ao cliente. 

 

33. Indique a alternativa em que o plural do substantivo composto 
está errado: 
a) Naquele clube há diversos guarda-vidas. 
b) Depois dos curto-circuitos, todos os funcionários desligam os 

computadores antes de sair. 
c) Todas as manhãs coloco no meu quintal água para os beija-

flores. 
d) Ganhei duas canetas-tinteiro de aniversário. 

 

34. Indique a alternativa em que o pronome foi empregado de forma 
incorreta: 
a) Eu quero viajar com você nas próximas férias. 
b) Deixaram dois capítulos para eu resumir. 
c) Os maridos só sabem falar de si mesmos. 
d) Eu quero conversar consigo agora! 

 

35. Havia lixo espalhado por toda a rua.  
Na oração acima, o sujeito se classifica como: 
a) Indeterminado. 
b) Inexistente. 
c) “lixo”. 
d) “a rua”. 

 

36. Pai, afasta de mim esse cálice! O termo em destaque se classifica 
como: 
a) Vocativo. 
b) Aposto. 
c) Adjunto adverbial. 
d) Adjunto adnominal. 

 

37. Assinale a alternativa que substitui a palavra grifada, mantendo a 
frase com o mesmo significado: 
A atitude daquele diretor foi perniciosa para a empresa. 
a) Boa. 
b) Nociva. 
c) Permanente. 
d) Extraordinária. 

 

38. Acerca da concordância nominal, assinale a alternativa incorreta: 
a) As meninas estavam meio nervosas com a doença da avó. 
b) Carmem emagrecia a olhos vistos. 
c) Vão anexos às pastas os documentos. 
d) É proibido a caça neste local. 

 

39. Analise as afirmativas abaixo acerca da regência verbal, e aponte a 
alternativa correta: 

I. Eles aspiram a novas promoções. 
II. Esta alta no preço do dólar implica em queda nas 

exportações. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

40. Sobre a utilização do acento indicador da crase, analise as 
afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Pare de ficar à toa e vai trabalhar. 
II. Antes de pedir demissão vou deixar tudo às claras. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

41. Sobre a Geografia do Brasil, analise as afirmativas abaixo e aponte 
a alternativa correta: 

I. A Região Sul é composta pelos Estados de Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

II. A capital do Estado do Ceará é Fortaleza. 
III. A capital do Estado da Paraíba é Teresina. 

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

 

42. Analise a notícia abaixo: 
“Reconhecida como a torre mais alta do mundo em 2011 pelo 
Guinness, o livro dos recordes, com 634 metros de altura, abriu 
nesta terça-feira (22) suas portas ao público, em meio a uma 
grande expectativa e longas filas desde as primeiras horas do 
dia. 
Apenas os cerca de oito mil afortunados que conseguiram 
comprar entradas antecipadamente poderão contemplar nesta 
terça a vista da metrópole desde a torre, que supera em altura 
apenas a da cidade chinesa de Cantão, de 600 metros. 
A torre não é a edificação mais alta do mundo, pois é superada 
pelo arranha-céu Burj Khalifa com seus 828 metros de altura, em 
Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o Guinness, o 
prédio de Dubai é a estrutura mais alta do mundo. 
Após uma cerimônia inaugural em frente aos elevadores da 
estrutura, foi permitido o acesso da primeira visitante, a mulher 
que criou o nome "Sky Tree" em um concurso organizado pela 
operadora do complexo, informou a cadeia pública "NHK". 
Devido ao grande número de visitantes previsto, até 10 de julho 
só poderão ser adquiridas entradas para o primeiro dos 
observatórios, situado a 350 metros de altura. (...)” 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo, adaptado, 22/05/2012. 
A torre foi inaugurada na cidade de: 
a) Tóquio, no Japão. 
b) Pequim, na China. 
c) Dubai, Emirados Árabes. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

http://g1.globo.com/mundo
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43. A economia mexicana apresentou na primeira metade de 2009 a 
maior retração das últimas três décadas, registrando uma queda 
de 10,3%. A principal causa desse baixo desempenho foi: 
a) O aumento do êxodo rural.   
b) A diminuição da exploração de petróleo.    
c) O crescimento da produção de petróleo na Líbia.    
d) A queda das exportações para os Estados Unidos. 

 

44. Renato foi comprar três presentes. Sabendo-se que ele comprou 
os presentes em lojas diferentes, que em cada loja gastou metade 
do que ainda possuía e que no final das compras lhe restou 
R$30,00, quanto Renato possuía inicialmente? 
a) R$ 280,00. 
b) R$ 400,00. 
c) R$ 300,00. 
d) R$ 240,00. 

 
45. Um tanque cilíndrico que tem 3 m de raio da base e 8 m de altura 

está com água até os     de sua capacidade máxima. Para enchê-

lo totalmente faltam: 
a) 100.480 ℓ. 
b) 25.120 ℓ. 
c) 125.600 ℓ. 
d) 22.160 ℓ. 

 

46. Um avô repartiu certa quantia em partes inversamente 
proporcionais às idades de seus netos que são 3, 4 e 5 anos. Se o 
mais velho recebeu R$ 2.400,00, qual foi a quantia distribuída? 
a) R$ 6.300,00. 
b) R$ 9.400,00. 
c) R$ 10.200,00. 
d) R$ 8.900,00. 

 

47. Se oito máquinas funcionando 8 horas por dia em 15 dias 
produzem 80.000 peças, quantas dessas máquinas funcionando 10 
horas por dia, em 18 dias produzirão 240.000 peças? 
a) 22. 
b) 18. 
c) 20. 
d) 16. 

 

48. Um capital de R$ 20.000,00 foi aplicado durante quatro meses a 
uma taxa mensal de juros simples de 3%. Vencida essa aplicação 
apenas os juros obtidos foram reaplicados por um ano à taxa 
mensal de juros simples por 2,5%. Nessa reaplicação, o investidor 
obteve de juro, a quantia de: 
a) R$ 60,00. 
b) R$ 280,00. 
c) R$ 720,00. 
d) R$ 80,00. 

 

49. Uma piscina retangular de 18 m de comprimento e 13 m de 
largura está com água até a altura de 1,5 m. Se um produto 
químico deve ser misturado à água na razão de um pacote para 
cada 4.500 litros de água, o número de pacotes a serem usados é: 
a) 60. 
b) 58. 
c) 40. 
d) 78. 

 
 
 
 
 

50. Qual o preço original de uma mercadoria que paguei             
R$306,24, pois obtive um desconto de 12% por pagar a vista? 
a) R$ 364,60. 
b) R$ 348,00. 
c) R$ 336,00. 
d) R$ 324,20. 

 
 

 
 
 




