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O MELHOR 
 
Estamos obcecados com "o melhor". Não sei quando 
foi que começou essa mania, mas hoje só queremos 
saber do "melhor". Tem que ser o melhor computador, 
o melhor carro, o melhor emprego, a melhor dieta, a 
melhor operadora de celular, o melhor tênis, o melhor 
vinho. Bom não basta. O ideal é ter o top de linha, 
aquele que deixa os outros pra trás e que nos distin-
gue, nos faz sentir importantes, porque, afinal, esta-
mos com "o melhor". Isso até que outro "melhor" apa-
reça - e é uma questão de dias ou de horas até isso 
acontecer. Novas marcas surgem a todo instante. 
Novas possibilidades também. E o que era melhor, de 
repente, nos parece superado, modesto, aquém do 
que podemos ter. O que acontece, quando só quere-
mos o melhor, é que passamos a viver inquietos, nu-
ma espécie de insatisfação permanente, num eterno 
desassossego.  
Não desfrutamos do que temos, porque estamos de 
olho no que falta conquistar ou ter. Cada comercial na 
TV nos convence de que merecemos ter mais do que 
temos. Cada artigo que lemos nos faz imaginar que 
os outros (ah, os outros...) estão vivendo melhor, 
comprando melhor, amando melhor, ganhando me-
lhores salários. Aí a gente não relaxa, porque tem que 
correr atrás, de preferência com o melhor tênis. Se 
gosto do que faço no meu trabalho, tenho que subir 
na empresa e assumir o cargo de chefia que vai me 
matar de estresse porque é o melhor cargo da empre-
sa? E aquela TV de não sei quantas polegadas que 
acabou com o espaço do meu quarto? O restaurante 
onde sinto saudades da comida de casa e vou porque 
tem o "melhor chef"? Aquele xampu que usei durante 
anos tem que ser aposentado porque agora existe um 
melhor e dez vezes mais caro? O cabeleireiro do meu 
bairro tem mesmo que ser trocado pelo "melhor cabe-
leireiro"? Tenho pensado no quanto essa busca per-
manente do melhor tem nos deixado ansiosos e nos 
impedido de desfrutar o "bom" que já temos.  
A casa que é pequena, mas nos acolhe.O emprego 
que não paga tão bem, mas nos enche de alegria. A 
TV que está velha, mas nunca deu defeito. O homem 
que tem defeitos (como nós), mas nos faz mais feli-
zes do que os homens "perfeitos". As férias que não 
vão ser na Europa, porque o dinheiro não deu, mas 
vai me dar a chance de estar perto de quem amo... O 
rosto que já não é jovem, mas carrega as marcas das 
histórias que me constituem. O corpo que já não é 
mais jovem, mas está vivo e sente prazer. Será que a 
gente precisa mesmo de mais do que isso? Ou será 
que isso já é o melhor e na busca do "melhor" a gente 
nem percebeu? 
http://www.meninasdoreino.com/ 

 

1) Pode-se inferir, CORRETAMENTE, do texto que: 
 
A) A palavra “que” presente no fragmento “Tem que 

ser o melhor computador” possui valor morfológico de 
preposição; 
B) A sequência de vírgulas presentes no fragmento 
“computador, o melhor carro, o melhor emprego, a 
melhor dieta, a melhor operadora de celular, o melhor 
tênis, o melhor vinho.” Se justifica em função de sepa-
rar orações coordenadas; 
C) A substituição da palavra “porque” em “nos faz 
sentir importantes, porque, afinal, estamos com o me-
lhor.” Pela palavra, portanto, altera o valor semântico 
do enunciado; 
D) A palavra “aquém” é considera um advérbio, po-
rem se substituída por “além”, altera o valor estrutural 
do enunciado.  E “o que era melhor, de repente, nos 
parece superado, modesto, aquém do que podemos 
ter”; 
E) A preposição “de”  presente no enunciado “Cada 
comercial na TV nos convence de que merecemos.” É 
uma exigência gramatical do sujeito da oração. 
 
2) Acerca do enunciado abaixo, conclui-se que a úni-
ca alternativa CORRETA é: 
 
“Aí a gente não relaxa, porque tem que correr atrás, 
de preferência com o melhor tênis.” 
 
A) A expressão “a gente” é condizente com a língua 
informal e com a língua culta; 
B) Ao substituir a palavra “porque” pela conjunção 
“pois” o enunciado da oração muda de valor; 
C) A palavra “preferência” tem sua acentuação justifi-
cada por ser uma paroxítona terminada em ditongo 
decrescente; 
D) A acentuação da palavra “tênis” se justifica em 
razão do mesmo motivo da palavra “táxi”; 
E) A palavra “melhor” possui mesmo valor morfológi-
co na frase “O tênis melhor”. 
 
3) Segundo o texto é CORRETO afirmar que: 
 
A) Estamos em busca do melhor porque a vida mo-
derna nos impulsiona a isto, mostrando que não há 
condições de viver com objetos obsoletos; 
B) A busca restrita da melhoria se da em função de 
se obter apenas objetos melhores; 
C) A busca do melhor já se faz tão presente no cotidi-
ano moderno que não causa nem um “mau estar” na 
população; 
D) O desejo de se ter o melhor acontece por deduzir-
mos que o outro sempre está um passo a nossa fren-
te; 
E) A busca pelo melhor se dá em sua grande maioria 
pelas influências dos meios de comunicação.  
 
4) Ao ler o enunciado abaixo, conclui-se que a única 
alternativa CORRETA é:  
 
“O rosto que já não é jovem, mas carrega as marcas 
das histórias que me constituem.” 
 
A) A palavra jovem se classifica sintaticamente como 

PORTUGUÊS 
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substantivo; 
B) A colocação do pronome oblíquo para depois da 
palavra constituem, deixa a frase correta perante a 
norma culta; 
C) A classificação morfossintática da palavra “que”, 
depois da palavra rosto é de: pronome relativo e fun-
ção de sujeito;  
D) As duas palavras “que” presentes no enunciado 
possuem valores sintáticos diferentes; 
E) O enunciado fica incorreto ao ser substituído a 
conjunção “mas”  pela conjunção contudo. 
 
5) O plural metafônico da palavra, ansioso, ocorre da 
mesma forma do que se encontra na alternativa: 
 
“Tenho pensado no quanto essa busca permanente 
do melhor tem nos deixado ansiosos e nos impedido 
de desfrutar o "bom" que já temos.” 
 
A) Rosto; 
B) Corpo; 
C) Porto; 
D) Tijolo; 
E) Esforço. 
 

TIRINHA PARA AS QUESTÕES DE 6 A 8. 

http://aescritanasentrelinhas.d3estudio.com.br/?tag=charges-e-propagandas 

 
6) Observe a tirinha e assinale a alternativa CORRE-
TA: 
 
A) Se for acrescentado uma partícula “se” depois do 

verbo lembrar, esta deixaria o verbo empregado de 
forma inadequada em relação à norma culta; 
B) A colocação do pronome oblíquo “me” após o ver-
bo “virar” deixa a frase incorreta no ponto de vista 
gramatical; 
C) O pronome oblíquo “lhe” possui diretrizes de um 
complemento verbal transitivo indireto; 
D) Calvin não consegue atingir seu objetivo, haja vis-
ta que, não apresentou ao pai uma sequência lógica 
de raciocínio; 
E) A palavra “labuta” pode ser substituída por “luta” 
que o significado da palavra não seria alterado. 
 
7) Acerca do verbo imaginar presente no segundo 
quadrinho, sabe-se que sua conjugação para seguir 
os padrões cultos deve ficar: 
 
A) Imagines; 
B) Imaginas; 
C) Não pode ser alterado; 
D) Imaginai; 
E) Imagina. 
 
8) Cada gênero textual possui sua característica ine-
rente. Dessa forma, observa-se que a melhor defini-
ção para o gênero textual abordado é: 
 
A) Uma ilustração cômica que satiriza de forma crítica 
os acontecimentos sociais e políticos. Embora seja 
importante o seu conteúdo humorístico, ela é feita 
ainda à mão para preservar seu valor artístico, poden-
do ser montada ou retocada por computador; 
B) Estabelecendo um discurso ora trivial sobre o coti-
diano, ora irônico, crítico ou mesmo filosófico, são 
tipos relativamente  estáveis  de  enunciados; 
C) Representam factos localizados no tempo e no 
espaço, encadeados de forma lógica, encaminhando-
se para um desenlace; 
D) Apresentam análises e sínteses informativas, atra-
vés de exposições ou explicações científicas ou peda-
gógicas, abordando conhecimento, problemas, pro-
postas de resolução; 
E) O objetivo destes textos é convencer os interlocu-
tores, justificar ou refutar opiniões. Têm intenção de 
agir sobre o destinatário do discurso, para reforçar ou 
alterar o seu comportamento. Caracterizam-se pela 
apresentação de uma opinião, uma defesa ou uma 
contestação e pela exposição de argumentos a favor 
ou contra uma tese. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 9 E 10 
 
O ser humano vivência a si mesmo, seus pensamen-
tos como algo separado do resto do universo - numa 
espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa 
ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe a 
nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por 
pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de 
nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo 
de compaixão, para que ele abranja todos os seres 
vivos e toda a natureza em sua beleza. Ninguém con-

www.pciconcursos.com.br
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seguirá alcançar completamente esse objetivo, mas 
lutar pela sua realização já é por si só parte de nossa 
liberação e o alicerce de nossa segurança interior. 
 
Albert Einstein 
http://pensador.uol.com.br/frase/MTA4Mg/ 

 
9) A conjunção “como” presente no primeiro período, 
possui o mesmo valor semântico igual ao da alternati-
va:  
 
A) O debate se desenrolou como foi planejado; 
B) Como o que disseram, não haverá aulas; 
C) Aquilo é pior que isso; 
D) Como são mais leves que o ar, os balões sobem; 
E) A harmonia do ambiente daquela sala, de súbito, 
rompeu-se, ainda que houvesse silêncio. 
 
10) Acerca do sinal indicativo de crase no fragmento 
abaixo. Observa-se que: 
 
“E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos res-
tringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afe-
to por pessoas mais próximas.” 
 
A) A omissão do acento indicativo de crase em 
“restringe a” ocorre exclusivamente por se ter uma 
palavra masculina e no plural; 
B) Ao substituir “nossos desejos” por “perspectiva” o 
emprego do acento grave se justificaria; 
C) O acento grave seria facultativo se o enunciado 
fosse: “conceitos e a necessidade de pessoas mais 
próximas”; 
D) Ao substituir a preposição “por” pela preposição 
“a” o emprego da crase deve ser obrigatório; 
E) As diretrizes mencionadas acima não condizem 
com a realidade das regras gramaticais. Por isto to-
das as alternativas estão incorretas. 

11) No final do ano de 2011, uma empresa de consul-
toria apontou o Brasil como a sexta maior economia 
do mundo, atrás apenas dos países: 
 
A) Estados Unidos, China, Japão, Bélgica e Itália; 
B) Estados Unidos, Nicarágua, Rússia, Alemanha e 
Inglaterra; 
C) Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Fran-
ça; 
D) Estados Unidos, China, Japão, Inglaterra e Suécia; 
E) Estados Unidos, Japão, China, Rússia e Alema-
nha. 
 
12) Sobre a SOPA (Stop Online Piracy Act) e a PIPA 
(Protect IP Act): 
 
I. São dois projetos de Lei do Congresso dos Estados 
Unidos que visa combater a pirataria na internet. 
II. De acordo com os termos da SOPA e da PIPA, 

sites como o Google e o Facebook não sofrerão da-
nos, podendo atuar normalmente. 
III. A SOPA e a PIPA estabelecem que qualquer site 
pode ser fechado a pedido do governo dos EUA ou 
dos geradores de conteúdo. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I e II; 
B) II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) II e III. 
 
13) A vaga de frio que abateu o continente europeu 
no início do mês de fevereiro foi uma das mais rigoro-
sas, matando mais de 650 pessoas. Quanto a isso, 
responda CORRETAMENTE: 
 
A) Em alguns países os termômetros registraram tem-
peraturas acima dos 30° negativos; 
B) Os países do oeste europeu estão entre os mais 
afetados; 
C) Um dos países que menos foi castigado com as 
fortes nevascas foi a Ucrânia; 
D) Durante as fortes nevascas, apenas o rio Danúbio 
não ficou congelado; 
E) A onda de frio também atingiu o sul do continente 
africano. 
 
14) Sobre os bens de origem mineral na Paraíba, to-
das as alternativas a seguir estão corretas, EXCETO: 
 
A) A relevância do potencial mineral da Paraíba, pren-
de-se à sua capacidade de fornecer matérias primas 
e insumos para a indústria de transformação e da 
construção civil, viabilizando os empreendimentos e 
agregando valor a toda a cadeia produtiva; 
B) Já as jazidas de argila viabilizam a produção de 
cerâmica vermelha, que por sua vez, aliada às de 
brita, areia, saibro, rochas ornamentais (quartzitos e 
granitos) e de cerâmica branca, alimentam as obras 
da construção civil; 
C) A Paraíba é o maior produtor de bentonita (argila 
montmorilonítica) do País. A bentonita é um mineral 
de larga aplicação como componente de lama de per-
furação de poços; 
D) Segundo estudos da Secretaria de Minas e Energi-
a, foram cadastradas até hoje mais de 2.000 ocorrên-
cias minerais distribuídas no território paraibano, sem 
contar os minerais metálicos, não-metálicos e energé-
ticos;  
E) A atividade relacionada ao setor mineral na Paraí-
ba funciona, também, como uma importante fonte 
geradora de emprego e renda, tanto para o segmento 
da pequena produção, a exemplo da produção garim-
peira desenvolvida, em especial, na região do Seridó, 
quanto para o setor de larga produção. 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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15) Avalie as proposições abaixo e responda: 
 
I. A empresa Cowan Petróleo e Gás anunciou que 
fará a perfuração de 5 novos poços, a partir deste 
semestre, a fim de encontrar petróleo na comunidade 
Lagoa do Forno, no município de Sousa. 
II. As tentativas de encontrar petróleo no município de 
Sousa foram feitas pela Petrobrás na Bacia do Rio do 
Peixe. 
III. Mesmo com o fracasso da Petrobrás em encontrar 
petróleo na região, os representantes da Cowan Pe-
tróleo e Gás têm esperanças no sucesso da perfura-
ção. 
 
Está(ão) CORRETO(s):  
 
A) I e II; 
B) I; 
C) II e III; 
D) II; 
E) I, II e III. 
 
16) Acerca da Lei Maria da Penha, avalie as proposi-
ções e responda CORRETAMENTE: 
 
I. A farmacêutica Maria da Penha, que dá nome à lei, 
foi preciso ser assassinada pelo marido para que os 
órgãos competentes, enfim, criassem a lei de prote-
ção às mulheres. 
II. A lei 11.340, a Lei Maria da Penha, foi sancionada 
pelo presidente Lula, em 7 de agosto de 2006, e en-
trou em vigor em 22 de setembro de 2006. 
III. Maria da Penha Maia Fernandes, inconformada 
por seu marido ter ficado só 2 anos em regime fecha-
do, recorreu à Comissão Interamericanos de Direitos 
Humanos, buscando uma solução justa para o caso. 
IV. No dia 9 de fevereiro, o STF declarou, por 10 vo-
tos a 1, que não é necessária a representação, ou 
seja, a reclamação formal da mulher para processar o 
autor de agressões físicas previstas na Lei Maria da 
Penha. 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) I e IV; 
D) I e III; 
E) I, II e IV. 
 
17) Qual dos escritores paraibanos a seguir NÃO se 
enquadra na categoria de romancista: 
 
A) Ariano Suassuna; 
B) José Lins do Rego; 
C) José Américo de Almeida; 
D) Carlos Dias Fernandes; 
E) Augusto dos Anjos. 
 
18) A seguir, todos foram cargos assumidos por Tra-
jano Américo de Caldas Brandão, EXCETO: 

A) Promotoria de Alagoa Grande; 
B) Juiz Municipal de Bananeiras; 
C) Promotor Público de Pilar; 
D) Juiz de Direito de Umbuzeiro; 
E) Juiz Estadual de Cabaceiras. 
 
19) Considere os aspectos fisiográficos do município 
de Caldas Brandão: 
 
I. O município está inserido na unidade geoambiental 
denominada Depressão Subtropical. 
II. O relevo é predominantemente suave-ondulado, 
cortado por vales estreitos, com vertentes disseca-
das. 
III. A vegetação é basicamente composta por Caatin-
ga Hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia. 
 
Está(ão) CORRETO(s): 
 
A) I; 
B) II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) III. 
 
20) Em que época iniciou-se o povoamento da região 
que viria ser a cidade de Caldas Brandão: 
 
A) Primeira metade do século XIX; 
B) Segunda metade do século XVIII; 
C) Início da década de 1850; 
D) Por volta de 1800; 
E) Segunda metade do século XIX. 

 
21) Segundo determinação do COFEN, uma das pe-
nalidades que podem ser impostas aos profissionais 
de Enfermagem é a suspensão do exercício profissio-
nal, que consiste na proibição do exercício das ativi-
dades da classe por um período NÃO superior a: 
 
A) 60 dias; 
B) 15 dias; 
C) 90 dias; 
D) 45 dias; 
E) 29 dias.  
 
22) Um dos sinais vitais monitorados rotineiramente 
pela equipe de Enfermagem é o pulso. É evidenciado 
quando há palpação de uma artéria, mas pode ocasi-
onar erros em sua avaliação devido localização incor-
reta ou confusão com o pulso do examinador. Assina-
le a alternativa que mostra o melhor local de percep-
ção das possíveis anormalidades das ondas de pulso: 
 
A) Braquial; 
B) Femoral; 
C) Carotídeo;  
D) Radial; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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E) Temporal. 
 
23) O paciente assume algumas posições adequadas 
para realização de determinados procedimentos ou 
exames. Assinale a alternativa onde o paciente fica 
em decúbito dorsal, com pernas e pés acima do nível 
da cabeça, indicado para retorno venoso, cirurgia de 
varizes ou edema: 
 
A) Tredelemburg;  
B) Litotômica; 
C) Genupeitoral; 
D) Fowler; 
E) Supina. 
 
24) Pressão arterial é uma referência a pressão exer-
cida pelo sangue contra a parede das artérias. A 
pressão sistólica faz parte do ciclo cardíaco e repre-
senta: 
 
A) Relaxamento dos átrios; 
B) Relaxamento dos ventrículos; 
C) Contração do átrio esquerdo; 
D) Contração do ventrículo esquerdo;  
E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
25) Deixar de realizar uma atividade que pode causar 
prejuízo a terceiros, como o ato de não administrar o 
medicamento no horário previsto por preguiça ou es-
quecimento, caracteriza-se como: 
 
A) Imprudência; 
B) Imperícia; 
C) Culpa; 
D) Indisciplina; 
E) Negligência.  
 
26) Processo que elimina agentes infecciosos na for-
ma vegetativa, EXCETO os esporos é denominado: 
 
A) Antisepsia; 
B) Desinfecção;  
C) Esterilização; 
D) Descontaminação; 
E) Limpeza. 
 
27) Sistema de informação em saúde é o conjunto de 
componentes que atuam de forma integrada, por mei-
o de mecanismos de coleta, processamento e análise 
de dados que são necessários para programar pro-
cessos de decisões no SUS. Sobre o sistema de nas-
cidos vivos, estão corretas as afirmativas, EXCETO: 
 
A) Indica a taxa bruta de natalidade; 
B) Indica o coeficiente de mortalidade materna; 
C) Indica a proporção de mães adolescentes; 
D) Indica a proporção de partos cesáreos; 
E) O documento padrão para entrada de dados é o 
registro de nascimento, cedido pelos cartórios.  
 
 

28) De acordo com a Lei Orgânica 8.080/90, o princí-
pio do SUS que determina que se deve investir mais 
onde a carência é maior, sendo necessário estar   
atento às necessidades reais da população a ser   
atendida é denominado: 
 
A) Equidade;  
B) Universalização; 
C) Integridade; 
D) Regionalização; 
E) Descentralização. 
 
29) A solução que funciona com veículo de medica-
mentos, fornece calorias, utilizada em casos de desi-
dratação simples e diarréia infantil é: 
 
A) Solução glicofisiológica; 
B) Solução fisiológica de cloreto de sódio; 
C) Solução de glicose a 5%;  
D) Solução de bicarbonato de sódio; 
E) Solução de Ringer com Lactado. 
 
30) Os medicamentos administrados por via injetável 
tem a vantagem da absorção ser mais rápida. Analise 
as alternativas a seguir: 
 
1. A via subcutânea não pode ser utilizada quando o 
paciente tem doença vascular oclusiva. 
2. Na via intramuscular, a região deltóide pode tolerar 
até 2 ml e glúteo e vasto lateral até 5 ml. 
3. O máximo de volume indicado para a via intradér-
mica é de 0,1 ml. 
 
A) Apenas a alternativa I está incorreta; 
B) Apenas a alternativa II está incorreta; 
C) Apenas a alternativa III está incorreta;  
D) As alternativas II e III estão incorretas; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
31) No que diz respeito à importância das anotações 
de Enfermagem no prontuário, analise as assertivas a 
seguir e assinale a que julgar INCORRETA:  
 
A) Quando feita imediatamente após o procedimento 
é de melhor qualidade que quando realizada tardia-
mente; 
B) Não é permitida, em hipótese alguma, a adminis-
tração de medicamento ou realização de um procedi-
mento por solicitação verbal do médico;  
C) Não é indicado anotar medicações administradas 
por outros profissionais; 
D) Caso a medicação não seja administrada, deve 
esclarecer o motivo por escrito; 
E) Não deve rasurar as anotações.  
 
32) Pacientes com suspeita de lesão cerebral geral-
mente apresentam sinal de midríase, que significa: 
 
A) Divisão cerebral; 
B) Hemorragia cerebral; 
C) Contração das pupilas; 
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D) Dilatação das pupilas; 
E) Reflexos reduzidos. 
 
33) A primeira intervenção do Estado Brasileiro para 
assegurar algum tipo de instrumento previdenciário foi 
a Lei Eloi Chaves, em 1923, que regulamentou a cria-
ção: 
 
A) Dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs); 
B) Do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS); 
C) Do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS); 
D) Das Caixas de Aposentadorias e Pensão (CAPs);  
E) Da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS). 
 
34) Paciente J.C.N, deu entrada na unidade de emer-
gência apresentando vômito com sangue. A nomen-
clatura técnica adequada seria: 
 
A) Epistaxe; 
B) Êmese; 
C) Hematêmese; 
D) Hemoptise; 
E) Otorragia. 
 
35) As vias indicadas para administração de vacinas 
são: intradérmica, intramuscular, subcutânea e oral. 
No Programa Nacional de Imunização, qual a vacina 
que é administrada por via ID: 
 
A) BCG;  
B) Tetânica; 
C) Tríplice viral; 
D) Febre amarela; 
E) Pólio.  
 
36) A prescrição médica foi: 500 ml de soro Ringer 
com lactado, EV, 20 gts/mim. Calcule a quantidade de 
ml a ser administrada por hora: 
 
A) 8 ml/h; 
B) 25 ml/h; 
C) 40 ml/h; 
D) 60 ml/h;  
E) 30 ml/h. 
 
37) A região glútea é uma das mais indicadas para 
administração de medicamentos via intramuscular. 
Caso o profissional erre na aplicação, qual nervo po-
de ser afetado, levando o paciente a sentir dor inten-
sa ou deficiência momentânea de locomoção: 
 
A) Trigêmeo; 
B) Troclear; 
C) Ciático;  
D) Cócleo; 
E) Vago. 
 
38) Coqueluche é uma doença infecciosa aguda, 
transmissível e tem como característica a tosse seca. 

Assinale o item que indica o período de maior trans-
missibilidade da doença: 
 
A) No primeiro dia de contato com o doente; 
B) Um mês depois do contato com um doente; 
C) Na fase paroxística da doença; 
D) Ate 10 dias depois do contato com o doente; 
E) Na fase catarral da doença.  
 
39) As assertivas seguintes dizem respeito a caracte-
rísticas da AIDS: 
 
1. Tem evolução em uma considerável destruição dos 
linfócitos T CD 4+. 
2. Pode ser dividida em 3 fases: infecção aguda, as-
sintomática e doença sintomática. 
3. Perda de peso superior a 10% do peso anterior do 
indivíduo é um dos seus principais sinais. 
4. Tuberculose, pneumonia, toxoplasmose cerebral e 
candidíase são algumas das principais infecções   
oportunistas. 
 
A) Todas estão corretas;  
B) Apenas a assertiva 4 está correta; 
C) As assertivas 2, e 4 estão corretas; 
D) As assertivas 3 e 4 estão corretas; 
E) Apenas a assertiva 2 está incorreta. 
 
40) Com relação ao exame bacteriológico de diagnós-
tico da tuberculose, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Não é utilizado para acompanhar, mensalmente, a 
evolução bacteriológica do paciente pulmonar bacilí-
fero; 
B) É indicado para todos os sintomáticos respiratórios 
(indivíduos com tosse e expectoração por 3 semanas 
ou mais);  
C) Só é coletada uma amostra do escarro; 
D) É necessário estar em jejum; 
E) Nenhuma alternativa está correta. 
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