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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 
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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-
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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. 
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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) Criança de 5 anos é trazida ao consultório apre-
sentando otalgia. No exame otoscópico é possível 
observar abaulamento da membrana timpânica. Qual 
agente bacteriano é responsável pela maioria de ca-
sos como esse: 
 
A) Streptococcuspneumoniae; 
B) Stafilococcus aureus; 
C) Haemophilusinfluenzae; 
D) Moraxellacatarrhalis; 
E) Streptococcuspyogenes. 
 
22) SPC, 4 anos, é trazido ao ambulatório de pediatria 
com quadro que iniciou com febre baixa e exantema 
nas regiões maxilares, que evoluiu para rash em tron-
co e extremidades, principalmente em superfícies 
extensoras, com algumas áreas claras no centro das 
máculas, causando um aspecto rendilhado. SPC tem 
quadro clínico mais compatível com: 
 
A) Rubéola; 
B) Parvovirose; 
C) Escarlatina; 
D) Doença de Kawasaki; 
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E) Sarampo. 
 
23) Mulher de 48 anos realiza ultrassonografia abdo-
minal de rotina, a qual revela cálculo de 1,6cm em 
vesícula biliar. A paciente nega qualquer sintoma rela-
cionado. Qual a conduta recomendada: 
 
A) Tratamento conservador: observação; 
B) Tratamento medicamentoso: ácido ursadeoxicólico; 
C) Tratamento cirúrgico por videolaparoscopia; 
D) Tratamento cirúrgico convencional por laparotomia; 
E) Continuar investigação com CPRE. 
 
24) Sobre as manifestações clínicas da febre reumáti-
ca, julgue as seguintes alternativas: 
 
I. Os nódulos de Aschoff são patognomônicos da fe-
bre reumática. 
II. Os nódulos subcutâneos não possuem relação com 
a cardite. 
III. O primeiro marcador a subir é a proteína C reativa. 
IV. A coréia de Sydenham piora durante o sono e com 
o estresse emocional. 
 
Estão CORRETAS as seguintes afirmativas: 
 
A) I e III; 
B) I, II e III; 
C) II, III e IV; 
D) I, II e IV; 
E) Todas estão corretas. 
 
25) GPC, 22 anos, GIP0A0, vai ao pré-natal com di-
agnóstico positivo de sífilis. Durante a consulta, afir-
ma que já teve reação alérgica com o uso de penicili-
na no passado. Neste caso, qual o tratamento mais 
indicado: 
 
A) Estearato de eritromicina; 
B) Estolato de eritromicina; 
C) Azitromicina; 
D) Dessensibilização a penicilina; 
E) Cefalosporina de 3ª geração. 
 
26) Criança é levada ao ambulatório por diminuição 
do rendimento escolar. A mãe afirma que recebeu um 
comunicado dizendo que durante as aulas seu filho 
às vezes demora para responder, dá respostas incoe-
rentes e às vezes nem mesmo reage ao chamado. 
Algumas vezes também fica piscando e olhando fixo 
por alguns instantes, como se estivesse “desligado”. 
O diagnóstico provável e o próximo passo na elucida-
ção do caso: 
 
A) Autismo – avaliação do desenvolvimento neuropsi-
comotor; 
B) Hipoacusia – audiometria; 
C) Ausência – eletroencefalograma; 
D) Retardo mental – mapeamento genético; 
E) Hipotireoidismo – dosagem de TSH e T4 livre. 
 

27) Em investigação de úlcera péptica recorrente em 
paciente jovem, foi evidenciado elevada gastrinemia. 
Qual órgão mais apresenta tumor que provoca esse 
quadro clínico-laboratorial: 
 
A) Pâncreas; 
B) Estômago; 
C) Duodeno; 
D) Fígado; 
E) Íleo. 
 
28) Os pacientes com SIDA possuem chance 200 
vezes maior que a população normal de desenvolver 
um linfoma não-Hodgkin de células B de alto grau de 
malignidade. Esse é o tipo de neoplasia hematológica 
mais relacionado ao vírus HIV e infelizmente não tem 
diminuído a sua incidência apesar da terapia antirre-
troviral. Sobre as particularidades na apresentação 
dessas neoplasias em pacientes com AIDS, é IN-
CORRETO afirmar: 
 
A) O linfoma B já apresenta acometimento extranodal 
em 80% dos pacientes; 
B) O trato digestivo é o sítio extranodal preferido; 
C) O derrame pleural ocorre em 70% dos pacientes 
com acometimento pulmonar; 
D) O linfoma do sistema nervoso central geralmente 
acomete paciente com CD4 < 100 células/mm3; 
E) A invasão meníngea do linfoma está relacionada à 
infecção das células tumorais pelo vírus Epstein-Baar. 
 
29) Qual dos itens abaixo NÃO é critério para diag-
nóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico; 
 
A) Trombocitopenia <100.000/mm³; 
B) Convulsões na ausência de fatores metabólicos ou 
farmacológicos desencadeantes; 
C) Ulceração oral indolor; 
D) Erupção em “asa de borboleta”; 
E) Hepatoesplenomegalia não-dolorosa. 
 
30) Mulher em idade fértil procura atendimento médi-
co por dor em baixo ventre há 8 dias, corrimento ama-
relado e febre iniciada há 18 horas. Ao exame: febril, 
dor à palpação de hipogástrio, sinal de Bloomberg 
positivo, e dor à mobilização do colo uterino. Que  
agente(s) etiológico(s) está(ão) comumente associa-
dos ao quadro clínico dessa paciente: 
 
A) Candida albicans; 
B) Neisseriagonorrhoae/Chlamydiatrachomatis; 
C) Trichomonasvaginalis/Chlamydiatrachomatis; 
D) Gardnerelavaginalis; 
E) Treponema pallidum/Haemophilusducreyi. 
 
31) JSS, 28 anos, 2 dias após banho em lagoa, ini-
ciou quadro de erupção maculopapular bastante pruri-
ginosa em região medial de pé direito. Um mês de-
pois iniciou quadro de febre alta, sudorese noturna, 
mialgia, tosse secas, náusea e vômitos, além de diar-
reia e dor abdominal. Procurou atendimento ambula-
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torial, no qual apresentava hepatoesplenomegalia ao 
exame físico. Após confirmar sua principal hipótese 
diagnóstica, qual droga deve ser prescrita a JSS: 
 
A) Ivermectina; 
B) Anti-pirético; 
C) Tiabendazol; 
D) Itraconazol; 
E) Oxamniquina. 
 
32) Paciente de 62 anos dá entrada no serviço de 
emergência com hemiparesia à direita de início há 6 
horas. Sua primeira conduta foi solicitar tomografia 
computadorizada sem contraste, a qual não mostrou 
sinais de sangramento. Qual alternativa deve-se optar 
para pesquisa diagnóstica em seguida: 
 
A) RMN de encéfalo; 
B) ECG, ecocardiograma e duplex-scan de carótidas; 
C) Arteriografia cerebral; 
D) TC com contraste de crânio; 
E) Coronariografia. 
 
33) Paciente com 71 anos de idade, sexo masculino, 
vem à emergência com quadro de náuseas, vômitos, 
alterações visuais e zumbido no ouvido. O paciente 
refere fazer tratamento com o cardiologista para o 
“coração crescido”.  O ECG mostra BAV de 3º grau 
de surgimento recente. Dentre os fármacos abaixo 
usados pelo paciente em questão, qual pode ser res-
ponsabilizado pelo quadro apresentado: 
 
A) Metoprololsuccinato; 
B) Anlodipino; 
C) Dinitrato de isossorbida; 
D) Digoxina; 
E) Espironolactona. 
 
34) Paciente do sexo feminino, 34 anos de idade, ini-
ciou quadro de mal-estar, fraqueza, associada à cefa-
leia, confusão mental e hemiparesia. Ao exame físico 
apresentava petéquias e equimoses e icterícia discre-
ta. Os exames laboratoriais revelavam anemia hemo-
lítica, leucocitose com desvio a esquerda e tromboci-
topenia. A biópsia de medula óssea confirmou o diag-
nóstico de púrpura trombocitopênica trombótica. Qual 
o tratamento mais eficaz para a paciente: 
 
A) Rituximab; 
B) Corticoide em altas doses; 
C) Ciclosporina; 
D) Transfusão de plasma fresco congelado; 
E) Plasmaférese. 
 
35) O derrame pleural é a principal complicação das 
pneumonias bacterianas e o seu tratamento são os 
antibióticos parenterais contra os principais germes 
envolvidos e a drenagem fechada com selo d’água, 
quando houver indicação. São indicações de drena-
gem fechada no derrame pleural, EXCETO: 
 

A) Pus macroscópico; 
B) Ph< 7,2; 
C) LDH > 200 U/l; 
D) Glicose < 50 mg/dl; 
E) Bacterioscopia positiva do líquido pleural. 
 
36) A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) em 
indivíduos com idade acima de 40 anos possui como 
principal causa a aterosclerose e costuma ser assin-
tomática no início. Sobre essa patologia é INCORRE-
TO afirmar: 
 
A) Independentemente do segmento arterial acometi-
do, a claudicação sempre acomete a panturrilha; 
B) É uma causa comum de amputação de membro 
inferior no nosso meio; 
C) A principal causa de morte em paciente com DA-
OP é o infarto agudo do miocárdio; 
D) A síndrome de Leriche é composta de claudicação 
na panturrilha, coxa e nádegas associadas à impotên-
cia e é causada por doença aterosclerótica aortoilíaca 
bilateral; 
E) A dor da isquemia crítica dos membros inferiores é 
agravada com o membro na posição horizontal e me-
lhora com a posição ortostática. 
 
37) Paciente com 43 anos de idade, sexo feminino, 
lavadeira, vem à unidade de saúde com queixa de 
unhas amareladas e frágeis em todos os dedos da 
mão há 3 meses, com piora progressiva e que há  
uma semana começaram a se desprender. Diante do 
quadro provável de onicomicose, qual o tratamento 
mais adequado para a paciente: 
 
A) Amorolfina 5% esmalte por 6 meses; 
B) Tioconazol 28% solução para unhas até melhora 
das lesões; 
C) Terbinafina 250mg/dia, via oral, por 6 semanas; 
D) Ciclopirox-olamina 8% esmalte, por 6 meses; 
E) Cetoconazol 200mg/dia por 4 semanas. 
 
38) Paciente com 5 anos de idade, sexo masculino, é 
trazido à emergência por quadro de febre, rigidez de 
nuca, vômitos em jato e prostração. Foi realizada 
punção lombar que se mostrou compatível com me-
ningite bacteriana e a bacterioscopia foi positiva para 
cocos gram negativos. A família é de baixa renda e é 
constituída pela mãe e mais dois irmãos de 2 e 12 
anos. Quem deve receber a profilaxia e qual o medi-
camento de escolha: 
 
A) Apenas as crianças de 2 e 12 anos, com rifampici-
na; 
B) Apenas as crianças de 2 e 12 anos, com ceftriaxo-
ne; 
C) Apenas a criança de 2 anos, com ceftriaxone; 
D) A mãe e os irmãos, com rifampicina; 
E) A mãe e os irmãos, com ceftriaxone. 
 
39) A glomerulonefrite rapidamente progressiva 
(GNRP) ocorre em pacientes com síndrome nefrítica 
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que evoluem para falência renal de curso acelerado e 
fulminante e que sem tratamento evolui para a escle-
rose de todos os glomérulos e para falência irreversí-
vel dos rins. Na biópsia renal são encontradas carac-
teristicamente as crescentes em mais de 50% dos 
glomérulos. Dentre as causas a seguir de GNRP, qual 
cursa com anticorpo anti-MBG (membrana basal glo-
merular) positivo: 
 
A) Doença de Berger; 
B) Púrpura de Henoch-Schöenlein; 
C) Granulomatose de Wegener; 
D) Síndrome de Goodpasture; 
E) Crioglobulinemia. 
 
40) A instituição do programa de saúde da família é, 
nos últimos anos, a mudança estrutural mais impor-
tante já realizada na saúde pública do Brasil, promo-
vendo a saúde da população através de ações bási-
cas, para evitar que as pessoas fiquem doentes. So-
bre a equipe de saúde da família, é INCORRETO afir-
mar: 
 
A) Composição básica da equipe é de um médico de 
família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 
6 agentes comunitários de saúde; 
B) A equipe de PSF ampliada conta ainda com um 
dentista, um auxiliar de consultório dentário e um téc-
nico em higiene dental; 
C) Cada equipe deve ser responsável por no máximo 
4000 habitantes, sendo a média recomendada 3000 
habitantes; 
D) O médico é responsável por supervisionar e coor-
denar as ações dos agentes de saúde; 
E) O agente de saúde deve cadastrar todas as pesso-
as da sua microárea e manter os cadastros atualiza-
dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




