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Pensar antes de reagir 

Augusto Cury 
 

Pensar antes de reagir é uma das 

ferramentas mais nobres de quem decifra os mais 

altos níveis do código da autocrítica. Nos primeiros 

trinta segundos de tensão, cometemos os maiores 

erros de nossa vida, falamos palavras e temos 

gestos diante das pessoas que amamos que jamais 

deveríamos expressar.                          

Nesse rápido intervalo de tempo, somos 

controlados pelas zonas de conflitos que bloqueiam 

milhares de outras janelas, impedindo o acesso de 

informações que nos subsidiariam a serenidade, a 

coerência intelectual, o raciocínio crítico. Um 

intelectual pode dar uma conferência brilhante e 

responder a todas as perguntas da platéia com 

maestria, mas quando um colega de trabalho faz 

uma pergunta que o contraria, pode perder a 

serenidade da resposta. Reagir sem elegância. Um 

médico pode ser muito paciente com as queixas de 

seus pacientes, mas muitíssimo impaciente com as 

reclamações de seus filhos. Pensa antes de reagir 

diante de estranhos, mas não diante de quem ama. 

Não sabe fazer a oração dos sábios nos focos de 

tensão, o silêncio. Só o silêncio preserva a sabedoria 

quando somos ameaçados, criticados, injustiçados.  

Se vivermos debaixo da ditadura da 

resposta, da necessidade compulsiva de reagir 

quando pressionados, cometeremos erros, alguns 

muito graves. Vivemos em uma sociedade 

barulhenta, que frequentemente detesta o silêncio. 

Cada vez mais percebo que as pessoas estão 

perdendo o prazer de silenciar, se interiorizar, 

refletir, meditar. O dito popular de contar até dez 

antes de reagir é imaturo, não funciona. O que estou 

propondo é o silêncio filosófico. O silêncio não é se 

aguentar para não explodir, o silêncio é o respeito 

pela própria inteligência. É o respeito pela própria 

liberdade, a liberdade de se obrigar a reagir em 

situações estressantes. Quem faz a oração dos 

sábios não é escravo do binômio do bateu-levou.                                                                                                               
 

 
 

Segundo o texto qual a melhor forma de uma pessoa 

reagir frente aos conflitos do dia a dia é, exceto: 

a) Pensando antes de reagir;                                                                                  

b) Usando o raciocínio critico;                                                                                            

c) Respondendo a algumas perguntas com 

maestria;                                                           

d) Usando de serenidade;                                                                                                  

e) Ficando em silêncio.  

                                                                                                            
 

 

O autor deixa subentendido que devemos adotar 

uma nova filosofia de vida, diferente da que sempre 

se propagou, qual é essa filosofia de vida? 

a) Aprender a perdoar;                                                                                                  

b) Agüentar, para não explodir;                                                                                       

c) Ignorar a pergunta;                                                                                                        

d) Contar até dez antes de reagir;                                                                                      

e) Adotar o silêncio como resposta.                                                                                                               

 

 

 “Um médico pode ser muito paciente com as 

queixas de seus pacientes, mas muitíssimo 

impaciente com as reclamações de seus filhos”. 

Nesta frase temos a palavra “paciente” usada com 

dois sentidos diversos. Quando isso ocorre dizemos 

que elas: 

a) homônimas;                                                                                                                   

b) antônimas;                                                                                                                     

c) anônimas;                                                                                                                       

d) parônimas;                                                                                                                        

e) sinônimas.                                                                                                       

 

 

De acordo com a norma para acentuação gráfica , 

apenas uma alternativa apresenta acentuação 

gráfica correta: 

a) Paraíso, fóssil, série; 

b) Saida,também,cajú; 

c) Pontapé, pacaembu, feíura; 

d) Préambulo, palácio, geléia; 

e) Estábulo, caféina, sofá.                                                                                                               

 

 
 

A alternativa que contém apenas substantivos 

abstratos é; 

a) Cachoeira e maldade; 

b) Beleza e alface; 

c) Guaraná e poluição; 

d) Sujeira e limpeza; 

e) Abacaxi e liberdade.                                                                                                                

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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A única alternativa que apresenta ao mesmo tempo 

flexão de gênero e de número é: 

 

a) Nu e nus; 

b) São e sãs; 

c) Cruas e crus; 

d) Saboroso e saborosas; 

e) Linda e gentil.                                                                                                              

 

 

 

 

Assinale a alternativa em que os pronomes 

substituem corretamente as palavras destacadas. 

 

1. Assistimos a apresentação das escolas de 

samba; 

2. O governo assiste os desabrigados; 

3. Ele aspira o aroma das rosas. 

 

a) A, ela, o; 

b) O, os, a; 

c) A, os, o; 

d) A, ela, eles; 

e) A, eles, ele. 

                                                                                                      

 

 

 

Leia com atenção as frases, veja as palavras em 

negrito na frase e marque a opção correta, com 

relação a função que assumem na frase: 

 

a) Comer e beber são atos naturais no ser 

humano. (predicado verbal);                         

b) Ninguém é de ninguém. (predicado nominal);                                                            

c) Hoje pela manhã, eu vi a Laura comprando 

doces. (sujeito composto);                   

d) Julieta precisa de um grande amor para sua 

vida. (complemento nominal);          

e) Sou uma pessoa muito feliz. (sujeito simples). 

 

 

 

 

 

 

Assinale a frase que corresponde a um período 

composto por coordenação: 

a) Ninguém mais espera que ela volte.                                                                            

b) Ela fez tudo certo, que ela não é boba.                                                                               

c) É importante que saibamos responder bem as 

perguntas.                                         

d) Leu tanto que decorou o texto todo.                                                                                

e) O país tem necessidade de que se faça justiça a 

seus mártires.                                                                                                             

 

 

Assinale a opção errada, quanto a figura de 

linguagem: 

a) A vida é um palco iluminado. (metáfora);                                                                                          

b) Já disse mais de um milhão de vezes! 

(hipérbole);                                                                             

c) As velas do Mucuripe / saíram para pescar. 

(sinédoque);                                                                

d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas... 

(hipérbato); 

e) Aproveite a vida enquanto a morte não chega. 

(sinestesia) 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Para uma coleta de sangue, o tempo ideal de 

garroteamento do braço do paciente é, de no 

máximo: 

a) 2 minutos. 

b) 5 minutos. 

c) 10 minutos. 

d) 1 minuto. 

e) Nenhuma das respostas anteriores 
                                                                                                      

 

 

No laboratório, para se obter o soro para dosagens 

bioquímicas, coleta-se o sangue: 

a) Sem garroteamento. 

b) Com solução fisiológica. 

c) Sem anticoagulante. 

d) Com anticoagulante. 

e) Com solução glicosilada 

                                                                                                      

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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Para a realização do sumário de urina com 

sedimentoscopia, escolhe-se: 

a) Amostra do primeiro jato da urina. 

b) Segunda urina da manhã. 

c) Amostra de urina de 24 horas. 

d) Primeira urina da manhã. 

e) Nenhuma das respostas anteriores                                                                                                      

 

 

 

Após centrifugação do sangue, observa-se que o 

soro está com uma coloração vermelha. Tal fato é 

característico da presença de: 

a) Hemácias hemolisadas. 

b) Lipídeos em alta concentração. 

c) Glicose elevada. 

d) Bilirrubina elevada. 

e) Nenhuma das respostas anteriores                                                                                                      

 

 

 

O jejum recomendado para pacientes que vêm ao 

laboratório com solicitação de dosagens 

bioquímicas, dentre elas, o triglicerídeo, deve ser de: 

a) 4 horas. 

b) 2 horas. 

c) 6 horas. 

d) 12 horas. 

e) Nenhuma das respostas anteriores                                                                                                 

 

 

 

Não faz parte do sistema óptico do microscópio: 

a) Charriot. 

b) Oculares. 

c) Objetivas. 

d) Mesa 

e) Nenhuma das respostas anteriores               

 

 

                                                                                       

 

 

Na contagem de reticulócitos, o corante usado é: 

a) May-grunvald. 

b) Azul de metileno. 

c) Azul de cresil brilhante. 

d) Panótico. 

e) Nenhuma das respostas anteriores                                                                                                      

 

 

 

O conservante utilizado em parasitologia, 

possibilitando a realização do exame vários dias 

após a coleta é: 

a) HCL. 

b) LUGOL. 

c) MIF. 

d) Azul de metileno. 

e) Nenhuma das respostas anteriores 

 

 

 

Após centrifugação do sangue colhido com 

anticoagulante, o sobrenadante é denominado: 

a) Plasma. 

b) Sangue total. 

c) Soro. 

d) Líquido. 

e) Nenhuma das respostas anteriores                                                                                                      

 

 

 

Identifique a alternativa correta. Define-se como 

Oliguria: 

a) O volume eliminado de urina é inferior a 100 ml 

nas últimas 24 horas. 

b) Inversão do volume urinário, onde o indivíduo 

normal elimina 2/3 da urina durante o dia e 1/3 

à noite. 

c) Diminuição da quantidade de urina eliminada 

nas 24 horas. 

d) Nenhuma das proposições acima é verdadeira 

e) Apenas a letra “a” é verdadeira 

                                                                                                     

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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São considerados EPI (Equipamento Individual de 

Segurança): 

a) Luvas, gorro,óculos  

b) Lava olhos, gorro, luvas 

c) Lava olhos, extintor de incêndio 

d) Avental, óculos, lava olhos 

e) Nenhuma das proposições acima 

 

 

 

Em relação ao uso de amostras biológicas, qual das 

proposições abaixo provoca o insucesso de um 

programa de qualidade de laboratório: 

a) Descontaminadas antes de serem descartadas. 

b) Manuseadas sem uso de epis. 

c) Manuseadas com a utilização de luvas. 

d) Manuseadas com protetor facial em casos de 

risco de aerosol. 

e) Nenhuma é correta 

                                                                                                      

 

 

Em caso de dengue, qual dos componentes abaixo é 

encontrado em menor quantidade? 

a) Plaquetas 

b) Soro 

c) Plasma 

d) Reticulócitos 

e) Nenhuma é correta 

                                                                                                     

 

 

Em laboratório de banco de sangue, a sorologia já 

testada é armazenada: 

a) Em geladeira comum 

b) Em câmara fria de 0 a 8 graus 

c) Soroteca 

d) Em tubos de hemólise 

e) Nenhuma é correta 

                                                                                                     

 

 

 

Das doenças sexualmente transmissíveis, é 

pesquisada em laboratório de banco de sangue para 

efetivação de transfusão a: 

 

a) Toxoplasmose 

b) Leishmaniose 

c) Célula falciforme 

d) Sífilis 

e) Nenhuma é correta 

                                                                                                     

 

 

 

Com relação ao programa de qualidade laboratorial, 

é correto afirmar: 

 

a) Deve ser realizado controle de qualidade interno 

e externo 

b) Deve ser feito apenas controle de qualidade 

interno 

c) Apenas o controle de qualidade externo 

d) Não é necessário gastos extras com controle de 

qualidade 

e) Nenhuma é correta. 

                                                                                                      

 

 

 

Para descontaminação das mãos em virtude de 

infecção por h1n1, usa-se: 

 

a) Álcool etílico 

b) Água filtrada 

c) Álcool a 90 graus 

d) Álcool gel 

e) Etanol 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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Indique o grupo de bactérias que, quando coradas 

pelo cristal violeta e depois tratadas pelo Lugol, 

formam um composto de coloração escura, o qual é 

fortemente retido e não pode ser removido pelo 

tratamento subseqüente com álcool.  

a) Gram positivas. 

b) Gram negativas 

c) Bactérias independentes 

d) Filodermos 

e) Nenhuma é verdadeira 

                                                                                                      

 

 

 

Analise as afirmativas que seguem sobre coletas e 

doadores no banco de sangue: 

a) O sigilo das informações prestadas pelo doador 

deve ser absolutamente preservado. 

b) São inaptas para doação de sangue as pessoas 

com história de infecção pelos vírus HCV e HIV. 

c) Doadores com diagnóstico laboratorial de 

doença de chagas serão definitivamente 

considerados inaptos para doação. 

d) Baixa concentração de hemoglobina e baixo 

Hematócrito são motivos que contra-indicam a 

doação. 

e) Todas são corretas 

 

                                                                                                      

 

 

Para a pesquisa de anticorpos contra a Hepatite b, 

devemos obter: 

a) Sangue total. 

b) Sangue heparinizado. 

c) Líquor. 

d) Soro. 

e) Nenhuma é verdadeira 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Sobre Desenvolvimento Sustentável, analise os itens 

abaixo: 

 

I. Procura rever padrões insustentáveis de 

consumo e minorar as desigualdades sociais 

II. Sugere que se reaproveitem embalagens, 

plásticos e vidros 

III. Cuida para que os eventuais resíduos provoquem 

degradação ao meio ambiente 

 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos             

                                                                                               

 

 
 

A cerca das discussões sobre a camada Pré- Sal, no 

Brasil, pode se afirmar que o Regime de Exploração 

por Concessão apresenta a (s) seguinte (s) 

característica (s): 
 

a) Geralmente é utilizado em contexto de alto risco  

b) Recompensa à etapa de exploração  

c) Conta com a presença de uma Empresa 

Nacional de Petróleo (NOC), não mandatória 

d) Proporciona Benefícios para o governo através 

de royalties, licenças e impostos 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 

QUESTÃO 32 
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O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado 

como um conteúdo de grande discussão na 

atualidade, principalmente, pela grande incidência de 

acidentes com vítimas fatais. Sobre a Prática do 

homicídio culposo na direção de veículo automotor 

analise os itens abaixo: 

I. As penas podem ser; detenção, de dois a quatro 

anos, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. 

II. A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na 

calçada. 

III. A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo sem possuir Permissão para 

Dirigir ou Carteira de Habilitação. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos                                                                                                              

 

 

Sobre Aquecimento Global analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I. O Aquecimento Global está ocorrendo em função 

do aumento da emissão de gases poluentes, 

principalmente, derivados da queima de 

combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), na 

atmosfera. 

II. Os gases formam uma camada de poluentes, de 

fácil dispersão, causando o famoso Efeito Estufa. 

III. Embora este fenômeno ocorra de forma mais 

evidente nas grandes cidades, já se verifica suas 

conseqüências em nível global. 

a) Apenas o item I está correto; 

b) Apenas os itens I e II estão corretos; 

c) Apenas os itens I e III estão corretos; 

d) Apenas os itens II e III estão corretos;  

e) Todos os itens estão corretos.     

 

 

 

Significa uma visão empreendedora que se 

preocupa com a necessidade de geração de lucro 

sem colocá-lo como um fim em si mesmo, buscando 

assim, um meio para se atingir um desenvolvimento 

sustentável, com mais qualidade de vida: 

a) Seguridade Social 

b) Altruísmo 

c) Garantia Social 

d) Responsabilidade Social 

e) Organização Sustentável 

                                                                                                          

 

 

 

O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, está implantando 02(dois) projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária no município de 

Nova Colinas – MA, sendo o P. A. Gleba Serra I e o 

P. A. Gleba Serra II, nos mesmos estão sendo 

organizados as moradias em 03(três) núcleos 

habitacionais, nas seguintes localidades:  

a) Coco, Jurubeba e Barras; 

b) Jurubeba, Samambaia e Macaúba; 

c) Samambaia,  Baixão e Macaúba; 

d) Jurubeba, São Joaquim e Catarina; 

e) Barra Verde, São Bento e Samambaia.                                                                                                             

 

 

A hidrografia do município de Nova Colinas é 

constituída de vários rios, ribeirão, córregos e 

riachos perenes, dentre estes, os de nome 

popularmente conhecido, Riacho Fundo, Riacho 

Capote e Riacho Vamos Vê.  Das localidades abaixo 

relacionadas respectivamente, quais delas são 

banhadas pelos Riachos e córregos acima 

mencionados?    

a) Jurubeba, Barra Verde e Porteiras; 

b) Baixão, São Bento e Vagem; 

c) Puçá, Barra Verde e São Bento; 

d) São Bento, São Joaquim e Brejão; 

e) Picos, Puçá e Coco dos Neves.           

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

http://www.todabiologia.com/ecologia/aquecimento_global.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gasolina.htm
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
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O município de Nova Colinas, limita-se com os 

municípios de Balsas, Riachão e Fortaleza dos 

Nogueiras, em alguns trechos dos referidos  limites 

os mesmos tem  limites naturais com o município de  

Nova Colinas, sendo Rios, Ribeirão, Riachos e 

Córregos; Assim sendo, podemos afirmar que  em 

relação aos limites com Nova Colinas,  a alternativa 

correta abaixo é: 

 

a) O Riacho Picos e o Riacho Mosquito são limites 

naturais com o município de Fortaleza dos 

Nogueiras. 

b) O Riacho Picos e o Ribeirao Cocal são limites 

naturais com o município de Balsas.  

c) O Riacho Mosquito e o Rio Cachoeira são limites 

naturais com Fortaleza dos Nogueiras. 

d) Ribeirao Cocal e o Rio Macapá são limites 

naturais com o município de Riachao. 

e) Ribeirão Cocal e o Riacho Picos são limites 

naturais com o município de Riachão. 

 

 

 

 

A Câmara municipal de vereadores de Nova Colinas 

é composta de 09 (nove) vereadores, dentre os 

nomes dos vereadores abaixo relacionados, quais os 

que estão exercendo  mandatos eletivos  desde a 1ª 

(primeira) legislatura.  
 

a) Eliezer Pinheiro, Adelson Ribeiro dos Santos e 

Antonio Alves da Costa. 

b) José de Ribamar R. Ribeiro, Maria Aparecida S. 

Costa e James Dean C. Coelho. 

c) Antonio Alves da Costa, James Dean C. Coelho 

e Eliezer Pinheiro. 

d) Adelson Ribeiro dos Santos, James Dean C. 

Coelho e Jose de Ribamar R. Ribeiro.  

e) James Dean C. Coelho, Maria Aparecida S. 

Costa e Antonio Alves da Costa.        

 

 

 

 

 

 

Após a emancipação do município de Nova Colinas, 

muitas obras foram construídas, visando a melhorar 

a qualidade de vida de seus habitantes, dentre 

estas, podemos citar a pavimentação da estrada 

(rodovia) que liga Nova Colinas a Fortaleza dos 

Nogueiras, a qual tem a denominação e extensão 

respectivamente de: 
 

a) MA-006 / 18 Km 

b) MA-138 / 21 Km 

c) MA-135 / 19 Km 

d) MA-132 / 20 Km 

e) MA-136 / 22 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




