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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Como queixa frequente nas emergências médicas, é incorreto 
afirmar que os casos de cistites recorrentes em mulheres não 
gestantes: 
 
A) Podem ser considerados fatores de risco fortes e 

independentes: a relação sexual, o uso de diafragma-
espermicida e uma história de infecção urinária 
recorrente. 

B) São sintomas: dor à micção, urgência miccional, 
hematúria ou dor suprapúbica não associada à micção. 

C) A tomada de antibióticos até duas horas após o coito 
reduz a taxa de recorrência. 

D) O trimetoprim, cotrimoxazol, nitrofurantoína, cefaclor ou 
quinolonas parecem ser igualmente efetivos entre si na 
redução da taxa de recorrência. 

E) É definida geralmente como três episódios de infecção do 
trato urinário nos últimos seis meses ou dois episódios 
nos últimos três meses. 

 
 
 
 
Em relação às vacinações durante o período da gravidez, é 
incorreto afirmar que: 
 
A) as vacinas inativadas e as com toxoides podem ser 

administradas às gestantes. 
B) em determinadas situações, a gestante pode ser vacinada 

contra a febre amarela. 
C) não se deve indicar o abortamento se uma gestante for 

inoculada com a vacina contra a rubéola. 
D) a vacina antirrábica não é contraindicada durante a 

gestação.  
E) as vacinas contra tuberculose, varicela e infecção 

pneumocócica podem ser administradas durante a 
gestação. 

 
 
 
 
O terceiro tempo da manobra de Leopold-Zweifel tem por 
finalidade: 
 
A) avaliar a atitude fetal. 
B) determinar o contorno do fundo uterino e a parte fetal que 

o ocupa. 
C) determinar a relação entre o dorso fetal e o lado materno. 
D) avaliar a mobilidade do polo que se apresenta em relação 

com o estreito superior. 
E) avaliar a relação da apresentação fetal com os planos da 

bacia. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Com base na Lei 9.263 de 1996 que regulamenta a prática do 
planejamento familiar e na Portaria 48 da Secretaria do 
Sistema Único de Saúde de 1999 que estabelece normas de 
funcionamento e mecanismos de fiscalização, é incorreto 
afirmar:  
 

A) O prazo mínimo entre a manifestação da vontade de ser 
esterilizada e o ato cirúrgico deve ser, no mínimo, de 60 
dias. 

B) A laqueadura tubária pode ser realizada no período do 
parto em caso de risco à vida ou à saúde da mulher, ou do 
futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e 
assinado por dois médicos. 

C) Pena de detenção de seis meses a quatro anos, e multa 
para o médico que deixar de notificar à autoridade 
sanitária as esterilizações que realizar. 

D) Proibição da exigência de atestado de esterilização para 
qualquer fim. 

E) É obrigatório constar no prontuário médico o registro de 
expressa manifestação da vontade em documento escrito 
e firmado. 

 
 
 

Dentre as técnicas abaixo citadas, a que apresenta 
especificidade e sensibilidade mais elevadas para o 
diagnóstico de infecção fetal pela toxoplasmose é: 

 

A) Determinação da porcentagem de avidez da IgG materna. 
B) Determinação da IgG materna pelo método ensaio 

imunoenzimático. 
C) IgM do sangue do cordão umbilical. 
D) Reação de cadeia de polimerase do líquido amniótico. 
E) ultrassonografia do feto. 
 
 
 

Nas mulheres em período de climatério, que têm indicação de 
reposição hormonal e que não foram submetidas à 
histerectomia, deve-se fazer o uso do estrogênio associado a: 
 

A) progesterona 
B) testosterona 
C) tamoxifeno 
D) ciclofenil 
E) tibolona 
 
 
 

A coexistência de tumores sólidos do ovário com ascite e 
hidrotórax caracteriza a síndrome de: 
 

A) Meigs 
B) Halban 
C) Cushing 
D) Stein-Leventhal 
E) Chiari-Frommel 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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O sintoma mais frequente da neoplasia intraepitelial vulvar é: 
 
A) sensação de queimação vulvar 
B) ardor vulvar após o coito 
C) prurido vulvar 
D) fluxo genital purulento 
E) sangramento 
 
 
 
 
No manejo da eclampsia, a administração do sulfato de 
magnésio apresenta algumas recomendações para a segurança 
materna. Assinale a alternativa incorreta: 
 

A) a excreção do magnésio é, primordialmente, renal. 
B) o reflexo patelar exaltado é parâmetro que indica efeito 

tóxico do magnésio. 
C) a concentração sérica adequada para terapêutica é de 4 a 

8mg/dL do magnésio. 
D) o íon magnésio tem uma ação central sobre o córtex 

cerebral. 
E) as ações do aumento de concentração do magnésio na 

junção muscular são antagonizadas pelo cálcio. 
 
 
 
 
Em relação às doenças sexualmente transmissíveis (DST), é 
incorreto afirmar: 
 
A) A ofloxacina 400mg – dose única, via oral, pode ser 

usada na profilaxia da maioria das DSTs não virais. 
B) O método de Yuzpe é o mais utilizado na anticoncepção 

pós-coito. 
C) A aplicação de podofilina é contraindicada durante a 

gravidez. 
D) O tianfenicol pode ser usado durante a gravidez para o 

tratamento do granuloma inguinal. 
E) O agente etiológico da donovanose é o Hæmophilus 

ducreyi 
 
 
 
 
O sinal de Clarck pode ser encontrado em: 
 
A) rotura uterina 
B) descolamento prematuro da placenta 
C) prenhez ectópica íntegra 
D) abortamento inevitável 
E) placenta prévia centro-total 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nas infecções puerperais, a forma clínica mais frequente é: 
 

A) miofascites 
B) endometrites 
C) pelviperitonites 
D) parametrites 
E) infecção vulvoperineal 

 
 
 
 

A via de propagação mais frequente que o bacilo de Koch 
atinge as trompas é: 

 
A) hematogênica 
B) linfática 
C) canalicular ascendente 
D) extensão direta do intestino delgado 
E) extensão direta do peritônio pélvico 

 
 
 
 

Na pós-menopausa, o sangramento genital exige: 
 

A) exame ginecológico e curetagem uterina fracionada do 
canal e do corpo uterino. 

B) exame ginecológico sob narcose e biopsia endometrial por 
aspiração. 

C) exame ginecológico e citologia cérvico-vaginal. 
D) citologia endouterina e teste estrogênico. 
E) observar se ocorre repetição. 

 
 
 
 

Assinale a alternativa que indica a consequência clínica que 
não decorre do mioma uterino: 
 
A) hipermenorragia 
B) aumento do volume do ventre 
C) anemia 
D) criptomenorreia 
E) metrorragia 
 
 
 
 
É causa mais frequente de sangramento uterino disfuncional em 
paciente de 14 anos de idade: 
 
A) hiperplasia adenomatosa do endométrio 
B) ciclos anovulatórios 
C) carcinoma de endométrio 
D) endométrio atrófico 
E) polipose endometrial 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31
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Paciente jovem com sinais de virilização e tumor de ovário. O 
tipo histológico mais provável é: 
 
A) Cistoadenocarcinoma mucinoso 
B) Disgerminoma 
C) Tumor de células de Leydig 
D) Poliembrioma 
E) Cistoadenoma mucinoso 
 
 
 
 
Assinclitismo ocorre quando: 
 
A) a sutura sagital não está paralela ao eixo transverso do 

estreito pélvico. 
B) a sutura sagital repousa no ponto equidistante entre a 

sínfise e o promontório do sacro. 
C) a sutura sagital, embora paralela ao eixo transverso do 

estreito, não repousa exatamente no ponto equidistante 
entre a sínfise e o promontório. 

D) a sutura sagital roda 45 graus a partir da espinha ciática. 
E) a cabeça se acomoda com o plano do diâmetro biparietal 

paralelo ao plano do estreito superior. 
 
 
 
O tempo de meia-vida da ocitocina é de: 
 
A) <1 minuto 
B) 3 a 5 minutos 
C) 10 a 15 minutos 
D) 20 a 30 minutos 
E) 50 a 60 minutos 
 
 
 
Em geral, o curso da artrite reumatoide na gravidez é: 
 
A) não apresenta alterações. 
B) marcado por alterações graduais. 
C) caracterizado por uma rápida deterioração. 
D) caracterizado por uma marcante melhora. 
E) caracterizado por períodos de pouca melhora, seguidos de 

recaídas severas.  
 
 
 
  
Qual das seguintes complicações está aumentada na gestante 
portadora da síndrome de Ehlers-Danlos? 
 
A) rotura prematura das membranas 
B) hipertensão 
C) eclampsia 
D) gemelaridade 
E) prenhez ectópica 

 
 
 

Em fetos macrossômicos, nos quais pode haver dificuldades no 
período expulsivo, a lesão das 5ª e 6ª raízes cervicais do feto é 
conhecida como paralisia de: 

 
A) Homer 
B) Epstein-Baar 
C) Duchenne-Erb 
D) Klumpkesohn 
E) Parrot 

 
 
 
 

Constitui a principal malformação fetal grave decorrente do 
diabetes mellitus mal controlado: 
 
A) agenesia do corpo caloso 
B) focomelia 
C) espinha bífida 
D) hipoplasia pulmonar 
E) regressão caudal 

 
 
 
 
 

Na assistência pré-natal, aconselha-se a realização de 
ultrassonografia para a detecção de malformações fetais: 

 
A) de 7 a 9 semanas 
B) de 11 a 13 semanas 
C) de 20 a 22 semanas 
D) de 24 a 26 semanas 
E) de 28 a 30 semanas 

 
 
 
 

Considerando-se a medicina baseada em evidências e sendo 
motivo de consulta em emergências, em relação à dismenorreia, 
é correto afirmar que: 

 
A) dentre os anti-inflamatórios não esteroides, o meloxicam é 

o que apresenta a melhor resposta na redução do quadro 
álgico moderado a intenso. 

B) a estimulação nervosa elétrica transcutânea (TENS) de 
alta frequência parece ser mais efetiva que o uso do 
ibuprofeno. 

C) o calor tópico (39ºC) pode ser tão efetivo quanto o 
ibuprofeno e mais efetivo que o paracetamol na redução 
da dor.  

D) há forte evidência clínica que os contraceptivos orais 
combinados reduzem a intensidade do quadro álgico. 

E) a administração da tiamina e da vitamina E não 
evidenciou alteração do quadro álgico quando comparado 
ao uso de placebo. 
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