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Primeiro viver, depois filosofar 
 
Conheço pessoas e empresas que têm uma enorme capacidade para desenvolver novas ideias e projetos, mas que não 
conseguem transformar essas ideias em ação. Elas ficam meses e até anos pensando, reformulando o pensamento, 
aperfeiçoando o projeto, porém não conseguem transformar essas ideias em ação e essa ação em resultados. 
Muitas empresas têm um excelente departamento de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e nunca são lançados 
no mercado. Elas não acreditam na própria capacidade de transformar essas ideias maravilhosas em produtos reais no 
mercado. Às vezes, chego a pensar que elas têm medo do  mercado e se escondem desenvolvendo “novos produtos” num 
laboratório. 
O filósofo inglês Thomas Hobbes em seu livro O Leviatã (1651) registrou a frase latina - Primum vivere, deinde philosophare 
- Primeiro viver, depois filosofar. Essa frase tem o mesmo sentido da famosa inscrição do barco grego - Navegar é preciso, 
viver não é preciso. O que ela quer dizer é que para viver é preciso primeiro pescar e para pescar é preciso navegar. Assim, 
numa redução simplista, o que é preciso é navegar. Se eu não navegar, não vivo, pois não terei  do que viver e o que comer. 
Há ainda um velho ditado português que diz: Tenhamos a pata; então falaremos da salsa, ou seja, primeiro vamos conseguir 
o pato ou o frango, depois vamos conversar sobre o molho. Tem gente que gasta horas discutindo o molho sem a menor 
perspectiva de conseguir o frango. 
Não estou querendo dizer que filosofar, pensar, cismar, questionar não seja importante. Para que caminhemos com o devido 
entusiasmo é preciso que saibamos onde desejamos chegar. O que quero ressaltar, no entanto, é que não basta o saber. É 
preciso agir. E agir com os pés na realidade. 
Conheço pessoas e empresas com sonhos mirabolantes de sucesso. Conheço empresas e pessoas que passaram a vida 
sonhando em realizar grandes negócios, enormes projetos, grandes empresas, mas que ficaram no sonho, na filosofia. 
Nunca desceram à realidade concreta do mundo real. São pessoas maravilhosas. Empresas que têm todas as condições de 
crescer, mas que ficam distantes das coisas simples e concretas que fazem, de fato, o sucesso ocorrer. 
Assim, é preciso que nunca nos esqueçamos de que é preciso primeiro viver, trabalhar, conseguir os recursos para então 
filosofar, isto é, pensar nas coisas menos concretas e de maior conteúdo abstrato. 
Vejo esposas desesperadas ao verem seus maridos desempregados há meses e escolhendo o emprego dos sonhos, o lugar 
ideal para trabalhar.  Nenhum lugar é bom demais que mereça  seu trabalho. Enquanto isso falta o pão, o leite, o feijão, o 
arroz e o uniforme das crianças...  
E você como é?  
Faça um retrospecto de todos os projetos e sonhos que já teve e que nunca foram realizados por falta de uma visão mais 
empreendedora da vida. Faça um bom exame de consciência e veja se você também não está discutindo o molho antes de 
conseguir o frango.  
 

Luiz Marins 
Disponível em: http://www.rhportal.com.br/artigos/ 
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1. Após a leitura do texto, analise os itens e assinale a resposta correta. 
 

 As ideias transformam-se em ação que por sua vez geram os resultados. 

 Saber muito sobre alguma coisa não proporciona, por si só, maior poder de competição para uma organização, mas 
sim, exatamente quando aliado à sua gestão, faz diferença. A criação e a implantação de processos que gerenciem, 
armazenem e disseminem o conhecimento representam um novo desafio a ser enfrentado pelas empresas. 

 Uma quantidade enorme de empresas não tem conseguido materializar em realidade seus planos, principalmente 
os estratégicos. Falta a elas uma competência essencial: execução. 

 “Não basta saber, é preciso também aplicar. Não basta querer, é preciso também agir.” Johann Goethe 

 “Não basta dar os passos que nos devem levar um dia ao objetivo, cada passo deve ser ele próprio um objetivo em 
si mesmo, ao mesmo tempo em que nos leva para diante.” Johann Goethe  

 
A) Apenas quatro itens estão corretos. 
B) Todos os itens estão corretos. 
C) Apenas três itens estão corretos. 
D) Apenas dois itens estão corretos. 
 

2. Assinale a alternativa que apresenta as duas palavras escritas com a letra entre parênteses. 
 
A) atribu___ – prev___nir(i)  
B) irr___quieto – continu___ (e).  
C) b___teco – mág___a (u)  
D) s___petão – p___leiro (o)  
 

3. A alternativa que contém palavras acentuadas pela mesma regra é: 
 
A) têm –  há – pés.  
B) própria – laboratório – conteúdo. 
C) negócios – filósofo – também. 
D) porém – português – você.  
 

4. Analise as frases abaixo. 
 
I- Amar a vida. 
II- Amor a vida. 
III- Ele a ama. 

 
Usamos o acento indicador da crase: 
 
A) apenas no item I. 
B) apenas nos itens I e II. 
C) nos itens I, II e III. 
D) apenas no item II. 
 

5. Observe a divisão silábica das palavras abaixo e assinale a alternativa correta. 
         
I- a-per-fei-ço-a-do. 
II- re-ais. 
III- con-sci-ên-cia.  
     
A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas o item I está correto. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 

6. Assinale a alternativa que contém erro de concordância. 
 
A) Qualquer ideias ou projetos devem ser realizados.  
B) A maioria dos projetos ainda não saiu do papel.  
C) É necessária a transformação das ideias em produtos reais.  
D) O pato ou o frango deverá ser escolhido antes da preparação do molho. 
 

7. Observando a correlação temporal – presente do indicativo –, assinale a alternativa que completa a frase, se a ação 
fosse no passado – pretérito perfeito do Indicativo:  

 
“Às vezes, chego a pensar que elas têm medo do  mercado e se escondem desenvolvendo ‘novos produtos’ num 
laboratório.” 
 
A) cheguei a pensar – tiveram – esconderam. 
B) chegava a pensar – tinham – escondiam. 
C) chegaria a pensar – teriam – esconderiam. 
D) chegue a pensar – tenham – escondam. 

http://execucaodaestrategia.com.br/2010/04/12/%e2%80%9cnao-basta-saber-e-preciso-tambem-aplicar-nao-basta-querer-e-preciso-tambem-agir-%e2%80%9d-johann-goethe/
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8. No trecho a seguir: “Faça um bom exame de consciência e veja se você também não está discutindo o molho antes de 
conseguir o frango.”, temos: 
 
A) Período Composto por cinco orações. 
B) Período Composto por três orações. 
C) Período Composto por quatro orações. 
D) Período Simples.  
 

9. Assinale a alternativa que apresenta duas palavras com dígrafo. 
 
A) Resultado – maravilhosas. 
B) Enormes – desesperadas. 
C) Retrospecto – exame. 
D) Pensamento – essas. 
 

10. As palavras grifadas na frase abaixo são: 
 
“Se eu não navegar, não vivo, pois não terei  do que viver e o que comer.” 
             1                            2       3                                          4 
 
A) 1. Advérbio de Negação – 2. Adjetivo – 3. Preposição – 4. Artigo. 
B) 1. Substantivo – 2. Adjetivo – 3. Conjunção – 4. Preposição. 
C) 1. Advérbio de Negação – 2. Verbo – 3. Conjunção – 4. Pronome. 
D) 1. Negação – 2. Verbo – 3. Conjunção – 4. Artigo. 
 

11. Assinale a alternativa correta com relação à quantidade de estados que tem o Brasil hoje. 
 
A) 27. 
B) 26 mais o DF. 
C) 27 mais o DF. 
D) 25 mais o DF. 
 

12. Complete as lacunas, na forma em que se apresentam as alternativas, de modo a dar correto sentido ao texto. 
 

 _____________________________: compreende o potencial de mão de obra com que pode contar o setor 
produtivo, isto é, a população ocupada e a população desocupada. 

 ______________________: aquelas pessoas que trabalham, incluindo: 

 Empregados - pessoas que trabalham para um empregador ou mais, cumprindo uma jornada de trabalho, 
recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro ou outra forma de pagamento (moradia, alimentação, 
vestuário, etc.). Incluem-se entre as pessoas empregadas aquelas que prestam serviço militar obrigatório e 
os clérigos. Os empregados são classificados segundo a existência ou não de carteira de trabalho assinada. 

 Conta Própria - aqueles que exploram uma atividade econômica ou exercem uma profissão ou ofício e não têm 
empregados. 

 Empregadores - aqueles que exploram uma atividade econômica ou exercem uma profissão ou ofício, com um ou 
mais empregados. 

 Não Remunerados - pessoas que exercem uma _________________________, sem remuneração, pelo menos 15 
horas na semana, ajudando a um membro da unidade domiciliar em sua atividade econômica, ou ajudando a 
instituições religiosas, beneficentes ou cooperativas, ou, ainda, como aprendiz ou estagiário. 

 População Desocupada: pessoas que não têm trabalho, mas estão dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomam 
alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.). 

 População não ___________________________  ou População Economicamente Inativa: são as pessoas não 
classificadas como ocupadas ou desocupadas, ou seja, pessoas incapacitadas para o trabalho ou que desistiram de 
buscar trabalho ou não querem mesmo trabalhar. Inclui os incapacitados, os estudantes e as pessoas que cuidam 
de afazeres domésticos. Inclui também os "desalentados" - pessoas em idade ativa que já não buscam trabalho, 
uma vez que já o fizeram e não obtiveram sucesso. O IBGE considera desalentado aquele que está desempregado 
e há mais de um mês não busca emprego. 

 O conjunto de pessoas com menos de 10 anos de idade corresponde à População em Idade Economicamente Não-
Ativa. 

 
A) População Economicamente Ativa; População Ocupada; Ocupação Econômica; Economicamente Ativa. 
B) População Ocupada; Ocupação Econômica; Economicamente Ativa; População Economicamente Ativa.  
C) Ocupação Econômica; Economicamente Ativa; População Economicamente Ativa; População Ocupada. 
D) Economicamente Ativa; População Economicamente Ativa; Ocupação Econômica; População Ocupada. 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3o-de-obra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empregador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9rigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carteira_de_trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empregado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estagi%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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13. De acordo com o gráfico acima, assinale a alternativa que contém TODAS as regiões que não estão representadas. 
 
A) Norte, Nordeste e Sul. 
B) Norte, Nordeste e Sudeste. 
C) Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 
D) Sudeste, Sul e Norte. 
 

14. Complete as lacunas, na forma em que se apresentam as alternativas, de modo a dar correto sentido ao texto. 
 

 Apesar de se considerar _____________ como sendo o mesmo que ______________, a verdade é que os dois 
conceitos podem significar ações muito diferentes e que podem, por vezes, ter significados opostos de serem 
radicalizados. 

 São, contudo, sempre referentes a assuntos de política geral ou local de extrema importância para as pessoas 
visadas. Assim, de um modo amplo, podemos considerar que são sinônimos. Por outro lado, de um ponto de vista 
específico, os termos podem apontar para conceitos diferentes, consoante os autores ou o contexto em que são 
aplicados. 

 Assim, podemos dizer que _________________ é uma consulta ao povo antes de uma lei ser constituída, de modo 
a aprovar ou rejeitar as opções que lhe são propostas; o ________________ é uma consulta ao povo após a lei ser 
constituída, em que o povo ratifica ("sanciona") a lei já aprovada pelo Estado ou a rejeita. 

 
A) referendo ;   plebiscito ;   referendo ;  plebiscito 
B) plebiscito ;    referendo ;  plebiscito ;   plebiscito 
C) plebiscito ;    plebiscito ;   plebiscito ;   referendo 
D) plebiscito ;  referendo ; plebiscito ; referendo 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Referendo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Referendo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Referendo
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15. Coloque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 
 
Sobre a realização da copa do Mundo 2014 no Brasil, é correto afirmar que: 
 
(  ) a expectativa é que a copa no mínimo duplique o número de turistas no país. 
(  ) a maior parte dos investimentos estão sendo financiados pelo BNDES ( Banco Nacional do Desenvolvimento). 
(  ) segundo o Ministério do Esporte, a maioria das obras principalmente urbanas já estavam previstas no Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) independente da realização da Copa. 
(  ) estão sendo realizados investimentos principalmente nas áreas de mobilidade urbana, aeroportos, estádios, 

segurança, portos, telecomunicações e turismo. 
 
A sequência correta está em: 
 
A) F – V – V – F. 
B) V – V – F – F. 
C) V – V – V – V. 
D) V – V – V – F. 

 
16. A Portaria 399/2006 estabeleceu as prioridades do Pacto pela Vida e seus objetivos são: 

 
1- Saúde do idoso: Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral. 
2- Câncer de colo de útero e de mama: Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de 

mama. 
3- Mortalidade infantil e materna: Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por 

pneumonias. 
4- Doenças emergentes e endemias: Ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Fortalecer a 

capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias. 
5- Promoção da saúde: Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de 

hábitos saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática 
de atividade física regular, alimentação saudável e combate ao tabagismo. 

6- Atenção básica à saúde: Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à 
saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS. 

 
Constam da referida portaria, os itens: 
 
A) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
B) 1, 2, 4, 5 e 6, apenas. 
C) 1, 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 3, 5 e 6, apenas. 
 

17. A Portaria 1600/2011 reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências 
no Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo seus objetivos e dispões sobre os componentes da rede de atenção 
às urgências e seus objetivos.  
 

 O Componente __________________________________________________e suas Centrais de Regulação Médica 
das Urgências tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de 
natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras), que possa levar a 
sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, garantir atendimento e/ou transporte adequado para um 
serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS.  

 
Completa corretamente o claro: 
 
A) Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde 
B) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) 
C) Atenção Básica em Saúde 
D) Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) 
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18. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulamentado pela Lei nº 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e Lei Federal nº 
8142/90. Consta da regulamentação do SUS que: 
 
1- entende-se por ___________________ um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 

saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; 
e II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.  

2- entende-se por _____________________ um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.  

 
Completam corretamente os claros das afirmações 1 e 2, respectivamente na sequência: 
 
A) vigilância epidemiológica       – vigilância nutricional 
B) orientação alimentar                  – orientação sanitária 
C) vigilância sanitária              – vigilância epidemiológica 
D) assistência terapêutica integral     – saúde do trabalhador 
 

19. Doenças de notificação compulsória exigem atenção especial da vigilância epidemiológica constituindo doenças ou 
agravos à saúde que devem ser notificados à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou por qualquer cidadão, 
para fins de adoção de medidas de controle pertinentes. As seguintes doenças devem ser notificadas e registradas no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), exceto: 
 
A) coqueluche.  
B) dengue.  
C) asma. 
D) Leptospirose.  
 

20. É correto afirmar que a Lei 8142/90 assim determina: 
 

 Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada 
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

 
A) I - a Conferência de Saúde; II - o Conselho de Saúde. 
B) I - o Fundo de Saúde;  II - a Conferência de Saúde. 
C) I - a Conferência de Saúde; II - o Plano de Saúde. 
D) I - o Conselho de Saúde;  II - o Fundo de Saúde. 
 

21. A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) pretende consolidar marcas específicas dentre as quais 
não se inclui: 
 
A) Cadastrar famílias que comprovem baixa renda familiar, no programa de cesta básica. 
B) Redução de filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em 

critérios de risco. 
C) Disponibilização ao usuário de conhecimentos sobre quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e 

responsabilização pelos serviços de saúde por sua referência territorial. 
D) Garantia pelas  unidades de saúde das informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social 

(de livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS. 
 

22. A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da 
situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de 
saúde.  
 
1- O grau de excelência de um indicador deve ser definido por sua validade (capacidade de medir o que se pretende) e 

confiabilidade (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares). Em geral, a validade de 
um indicador é determinada por sua sensibilidade (capacidade de detectar o fenômeno analisado) e especificidade 
(capacidade de detectar somente o fenômeno analisado).  

2- Outros atributos de um indicador são: mensurabilidade (basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), 
relevância (responder a prioridades de saúde) e custo-efetividade (os resultados justificam o investimento de tempo 
e recursos).  

3- Os indicadores devem ser apresentados de modo que possam ser analisados e interpretados com facilidade, e que 
sejam compreensíveis pelos usuários da informação, especialmente gerentes, gestores e os que atuam no controle 
social do sistema de saúde. 

 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
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23. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 
da saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) com ou sem Saúde da Família, de acordo com o desenvolvimento de 
suas ações devem dispor de:  
 

 equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário ou 
técnico em higiene dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, entre 
outros.  

 consultório médico, consultório odontológico e consultório de enfermagem para os profissionais da Atenção Básica.  

 área de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de cuidados básicos de enfermagem, uma sala de 
vacina e sanitários, por unidade. 

 equipamentos e materiais adequados ao elenco de ações propostas, de forma a garantir a resolutividade da 
Atenção Básica.  

 existência e manutenção regular de estoque dos insumos necessários para o funcionamento das unidades básicas 
de saúde, incluindo dispensação de medicamentos pactuados nacionalmente.  

 
São itens corretos: 
 
A) apenas quatro. 
B) todos. 
C) apenas três. 
D) apenas dois. 
 

24. A Portaria GM Nº 154, de 24 de janeiro de 2008 cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF e determina que: 
 
1- a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF tem o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das 

ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na 
rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica.  

2- os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF estejam classificados em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2, 
permitindo a implantação das duas modalidades de forma concomitante nos Municípios e no Distrito Federal.  

3- estabelece que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF constituídos por equipes compostas por 
profissionais de diferentes áreas de conhecimento, atuem em parceria com os profissionais das Equipes Saúde da 
Família - ESF, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, atuando 
diretamente no apoio às equipes e na unidade na qual o NASF está cadastrado.  

 
São afirmações corretas: 
 
A) 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

25. Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente 
limpo, confortável e acessível a todos, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, 
cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de 
anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe:  
 
1- atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e em condições adequadas de 

atendimento. 
2- informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa e compreensível.  
3- recebimento, quando prescritos, dos medicamentos que compõem a farmácia básica e, nos casos de necessidade 

de medicamentos de alto custo, deve ser garantido o acesso conforme protocolos e normas do Ministério da Saúde. 
 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
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26. Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa 
que contém a sequência correta. 
 
(  ) Segundo o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-

nascido é considerado faixa etária ideal para a coleta do teste do pezinho. 
(  ) A partir de 2013, o PNTN passou a detectar, tratar e acompanhar mais duas doenças como a hiperplasia adrenal 

congênita e a deficiência da biotinidase. 
(  ) O teste do pezinho, que é obrigatório no país, foi instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2001 

com objetivo de possibilitar a detecção precoce de pelo menos quatro doenças - hipotireoidismo congênito, 
fenilcetonúria, fibrose cística e doença falciforme.   

(  ) O sangue colhido para a realização do teste do pezinho deve ser obtido, espremendo-se a área do calcanhar 
perfurada. 

(  ) A punção do calcanhar não oferece nenhuma complicação, por isso essa região é escolhida. 
 
A) V – V – V – F – F. 
B) F – F – F – V – V. 
C) V – V – V – V – V. 
D) F – F – V – F – V. 
 

27. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 
 
I- Grávidas não devem ser vacinadas contra Sarampo, Caxumba e Rubéola (Tríplice Viral), pelo risco de causar danos 

ao feto. Recomenda-se que a gravidez seja evitada por 60 dias após a administração da vacina. Caso a vacina seja 
aplicada inadvertidamente indica-se a interrupção da gravidez. 

II- Pessoas com Imunodeficiência congênitas ou adquiridas estão contraindicadas de receber a vacina Tríplice Viral. 
Na possibilidade de exposição ao vírus selvagem,  avaliar risco benefício individual. 

III- Infecção assintomática pelo HIV não constitui contraindicação da vacina Tríplice Viral.  
IV- Em transplantados de medula óssea, recomenda-se vacinação da Tríplice Viral com intervalo de dois anos após o 

transplante. 
 
A) Apenas as frases II, III e IV estão corretas. 
B) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I e II estão corretas. 
D) Apenas as frases II e IV estão corretas. 
 

28. O objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, garantindo no fim da 
gestação, o bem-estar materno e neonatal. Sobre a atenção pré-natal é correto afirmar que: 
 
A) as unidades de saúde devem realizar a captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de 

pré-natal até 180 dias da gestação. 
B) na primeira consulta de pré-natal deve-se solicitar apenas os exames laboratoriais como ABO-Rh, 

hemoglobina/hematócrito e glicemia de jejum. Já os exames laboratoriais como VDRL, Urina tipo 1, testagem anti-
HIV, sorologias para hepatite B e toxoplasmose devem ser solicitados apenas na 30ª semana de gestação. 

C) a gestante deve realizar, no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro 
trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação. 

D) a gestante tem direito a 3 ultrassonografias durante toda a sua gestação. A não realização de ultrassonografia 
durante a gestação constitui omissão, e diminui a qualidade do pré-natal. 

 
29. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 

 
I- As consultas de pré-natal poderão ser realizadas somente nas unidades de saúde. 
II- O calendário de atendimento pré-natal deve ser programado em função dos períodos gestacionais que determinam 

maior risco materno e perinatal. 
III- O acompanhamento da mulher no ciclo grávido-puerperal se encerra após o 60° dia de puerpério, período em que 

deverá ter sido realizada a consulta de puerpério. 
IV- A maior frequência de visitas no final da gestação visa à avaliação do risco perinatal e das intercorrências clínico-

obstétricas mais comuns nesse trimestre, como trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia, amniorrexe prematura 
e óbito fetal. 

 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as frases II e IV estão corretas. 
 

30. Observam-se ao longo da gestação, algumas ansiedades típicas, que podem ser percebidas de acordo com o período 
gestacional. Não é considerada ansiedade típica das gestantes no primeiro trimestre de gravidez: 

 
A) alteração do desejo e do desempenho sexual. 
B) ambivalência (querer e não querer a gravidez). 
C) medo de abortar. 
D) oscilação do humor (aumento da irritabilidade). 
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31. Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa 
que contém a sequência correta. 
 
(  ) Hipertensão arterial crônica corresponde à hipertensão de qualquer etiologia (nível da pressão arterial maior ou igual 

a 140/90 mmHg) presentes antes da gravidez ou diagnosticada até a 28ª semana da gestação. 
(  ) Pré-eclâmpsia surge quando o nível da pressão arterial for maior ou igual a 140/90 mmHg, com proteinúria (< 300 

mg/24h) e após 28 semanas de gestação. 
(  ) A pré-eclâmpsia é mais comum em nulíparas ou gestação múltipla. 
(  ) Outro fator de risco da pré-eclâmpsia é história familiar e doença renal. 
(  ) A Hipertensão gestacional é o desenvolvimento de hipertensão sem proteinúria que ocorre após 20 semanas de 

gestação. 
 
A) V – V – V – V – V. 
B) V – V – F – F – F. 
C) F – F – V – V – V. 
D) F – V – F – V – F. 
 

32. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 
 
I- Para a verificação de situações de abuso e violência sexual devem ser considerados alguns Indicadores Sentinela 

como discrepância da idade do parceiro sexual com relação à idade da paciente. 
II- Faz parte também dos Indicadores Sentinela as situações de poder, dependência ou parentesco entre paciente e 

seu parceiro sexual, em relação a situações de abuso e violência sexual. 
III- A pesquisa de sinais de constrangimento e coerção e/ou recusa de diálogo com familiares ou participação de 

responsáveis no atendimento, integram os Indicadores Sentinela em situações de abuso e violência sexual. 
IV- O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e 

à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio, 
harmonioso e em condições dignas de existência. 

 
A) Apenas as frases I e III estão corretas. 
B) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases II e IV estão corretas. 
D) Apenas as frases III e IV estão corretas. 
 

33. Em relação à execução da atenção pré-natal e puerperal pela equipe multiprofissional, não corresponde a uma ação do 
enfermeiro(a): 
 
A) realizar ações educativas para as mulheres e suas famílias. 
B) solicitar exames de rotina e orientar tratamento conforme protocolo do serviço. 
C) realizar consulta de pré-natal de gestação de baixo e alto risco. 
D) fornecer o cartão da gestante devidamente atualizado a cada consulta. 
 

34. ________________________ é utilizado(a) como instrumento metodológico para sistematizar o cuidado, propiciando 
condições para individualizar/administrar a assistência e possibilitar maior integração do enfermeiro com o paciente, 
família, comunidade e a própria equipe, levando a resultados favoráveis para a melhoria da prestação dessa assistência.  
 
Preenche corretamente a lacuna acima a alternativa: 
 
A) A sistematização da assistência de enfermagem 
B) A prescrição de enfermagem 
C) O processo de enfermagem 
D) O diagnóstico de enfermagem 
 

35. Considerando a pressão arterial, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- Reflete a tensão que o sangue exerce nas paredes das artérias.  
II- O local mais comum para verificação da pressão arterial, em membros superiores, é a artéria braquial. 
III- Em gestantes, a pressão arterial deve ser medida preferencialmente na posição supina. 
 
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
B) Apenas a afirmativa I está correta. 
C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
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36. Em relação ao aleitamento materno, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- A prática do aleitamento materno é evidenciada exclusivamente para cobertura dos requerimentos nutricionais do 

lactente, não havendo qualquer relação com a prevenção de doenças e redução da mortalidade infantil. 
II- Um dos incentivos à prática do aleitamento materno exclusivo é a criação da estratégia do hospital amigo da 

criança. 
III- O aleitamento materno exclusivo significa que o único leite que a criança utiliza é o humano, mas pode fazer uso 

também de líquidos como água, chás, sucos de frutas e medicamentos. 
 
A) Apenas a afirmativa III está correta. 
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa II está correta. 
D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 

37. Considerando os procedimentos de anamnese e exame físico, pode-se afirmar que: 
 
A) o exame físico compreende a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta, além do uso de alguns instrumentais 

e aparelhos simples. 
B) as posições ortostática e decúbito ventral não são utilizadas para executar o exame físico do paciente. 
C) a inspeção é uma técnica que permite a obtenção de dados a partir do tato e da pressão. 
D) a palpação é realizada, golpeando-se com um dedo a borda ungueal ou a superfície dorsal da segunda falange do 

dedo médio ou indicador da outra mão. 
 

38. Os estados hiperlipêmicos são confirmados laboratorialmente pela determinação dos níveis séricos do colesterol total e 
de frações e dos triglicérides, sendo correto afirmar que:  
 
A) o colesterol total e suas frações são considerados exames fundamentais para diagnosticar a doença aterosclerótica 

em estágio avançado. 
B) o colesterol total e suas frações são considerados parâmetros para avaliar o risco do desenvolvimento de doença 

aterosclerótica. 
C) o valor de referência desejável para colesterol total na faixa etária de 20 anos ou mais é superior a 200 mg/dl. 
D) o valor de referência desejável para lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol), expresso em teor de 

colesterol total, na faixa etária acima de 20 anos, é igual ou superior a 50 mg/dl; e para lipoproteína de alta 
densidade (HDL-colesterol), expresso em teor de colesterol total, na faixa etária acima de 20 anos, é inferior a 130 
mg/dl. 

 
39. Durante a assistência à parturiente, a avaliação e a confirmação do verdadeiro trabalho de parto tornam-se importantes, 

evitando, desse modo, intervenções desnecessárias. O diagnóstico diferencial pode ser feito com base nas contrações. 
Desta maneira, a fase dos pródromos de trabalho de parto caracteriza-se como: 
 
A) ausência de contrações ou presença de contrações leves, acompanhadas muitas vezes de dilatação em fase inicial 

(entre uma polpa digital e 3 cm). 
B) dilatação do colo até 3 cm com contrações leves, sem padrão regular, e queixa da parturiente com desconforto 

abdominal, irradiando para região lombar, com  ruptura das membranas e perda do tampão mucoso. 
C) dilatação do colo de, no mínimo, 4 cm, padrão contrátil regular, com contrações mais intensas e mais frequentes. 
D) dilatação do colo de, no mínimo, 7 cm, com contrações regulares e mais intensas. 
 
 

40. Considerando a assistência imediata ao recém–nascido, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que 
contém a resposta correta. 
 
I- A passagem de sonda gástrica pelo trato digestivo e pelo ânus do recém-nascido é realizada apenas em casos 

diagnosticados previamente de atresia de esôfago, obstrução intestinal alta, bem como a ocorrência de ânus 
imperfurado. 

II- O recém-nascido, clinicamente estável, deve ser encaminhado ao alojamento conjunto com a mãe. 
III- Deve ser administrado 1 mg de vitamina K como profilaxia para doença hemorrágica precoce e tardia. 
 
A) As frases I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a frase II está correta. 
C) Apenas a frase I está correta. 
D) Apenas as frases II e III estão corretas. 
 

41. Considerando as regras gerais e vantagens para o alojamento conjunto, é correto afirmar: 
 
A) A adoção do alojamento conjunto representa a extinção do berçário, pois o recém-nascido estará muito mais seguro 

junto com sua mãe. 
B) O alojamento conjunto é um método de assistência ao recém-nascido com a finalidade de economizar recursos 

humanos, pois a mãe realiza todos os cuidados necessários. 
C) Os cuidados higiênicos do recém-nascido devem ser realizados no alojamento conjunto. 
D) Todos os procedimentos médicos e de enfermagem, incluindo os mais complexos como a coleta de sangue, 

deverão ser realizados dentro do alojamento conjunto. 
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42. Raras vezes a placenta está aderida de forma não usual ao sítio de implantação, com ausência da decídua basal e 
camada fibrinoide, de tal modo que a linha fisiológica de clivagem através da decídua esponjosa não existe. Como 
consequência, um ou mais cotilédonos estão firmemente aderidos à decídua basal defeituosa ou até o miométrio. 
Quando a placenta adere profundamente, a condição é chamada de: 
 

A) placenta acreta. 
B) placenta increta. 
C) placenta percreta. 
D) placenta prévia. 
 

43. Considerando o processo de transfusão de hemocomponentes, é incorreto afirmar: 
 

A) Devem ser obrigatoriamente realizadas antes da instalação de uma transfusão, a conferência dos dados contidos no 
rótulo da bolsa e dos dados do prontuário do paciente, além da identificação positiva do receptor. 

B) O tempo de infusão de cada bolsa deve ser indicado pelo médico, entretanto, nunca deve exceder 6 horas. 
C) Na suspeita de uma reação transfusional, a transfusão deve ser suspensa, o paciente prontamente atendido e o 

serviço de hemoterapia comunicado. 
D) Após a transfusão sanguínea, os sinais vitais do paciente deverão ser novamente verificados. 
 

44. Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) N° 36, de 03 de junho de 2008, que dispõe sobre Regulamento 
Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal, leia as frases abaixo e a seguir assinale a 
alternativa que contém a resposta correta. 
 

I- O Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve ter documento formal, estabelecendo os serviços de referência e 
contra-referência, para garantir a continuidade da atenção. 

II- O Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve possuir um lavatório/pia por quarto. 
III- No caso de impossibilidade clínica da mulher de permanecer no alojamento conjunto, o recém-nascido sadio deve 

ser encaminhado ao berçário, enquanto necessitar de internação, sem direito à presença de um acompanhante. 
 

A) As frases I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a frase II está correta. 
C) Apenas as frases I e II estão corretas. 
D) Apenas a frase III está correta. 
 

45. Considerando o DECRETO Nº 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, no SUS, portas de entrada: 
 

A) são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS.  

B) constituem um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a 
finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.  

C) são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
D) são serviços específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita 

de atendimento especial.  
 

46. O parto é dividido em quatro períodos, denominados períodos clínicos. A _______________ é o período de tempo entre 
a expulsão do feto e a saída da placenta e das membranas ovulares. Preencha a lacuna e assinale a alternativa 
correspondente. 
 

A) expulsão 
B) dilatação 
C) primeira hora pós-parto 
D) dequitação 
 

47. A diminuição do movimento fetal é prova indireta de insuficiência placentária e tem como interpretação a adaptação fetal 
às condições de balanço negativo. O Registro diário da movimentação fetal (RDMF) é o teste clínico mais simples para 
avaliação das condições de vitalidade fetal. Em relação aos elementos que devem ser considerados para a adequada 
execução e interpretação do registro diário da movimentação fetal, leias as frases e a seguir assinale a alternativa 
correta. 
 

I- A mãe deve estar em uma posição reclinada (não supina), concentrando-se na contagem dos movimentos. 
II- São excluídos os movimentos tipo “soluço”. 
III- Não considerar a variação nictêmera, que é a maior movimentação fetal nas primeiras horas da noite. 
IV- Uso de medicamentos (sedativos e tranquilizantes) e de cigarro pode diminuir a movimentação fetal. Notadamente, 

os corticosteroides podem produzir o mesmo efeito por dois dias. 
V- O RDMF é o único teste que pode determinar a conduta. Diante de um resultado anormal, não há necessidade de 

outro teste mais específico de avaliação da vitalidade fetal.  
 

Estão corretas as frases: 
 

A) I, II e IV, apenas. 
B) I, II, IV e V, apenas. 
C) I, II, III e V, apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
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48. A indicação de indução do parto: 

 
A) é restrita a apresentações cefálicas fletidas. 
B) é restrita a apresentações cefálicas fletidas, defletidas e córmicas. 
C) é para todas as formas de apresentações cefálicas e pélvicas. 
D) é restrita a gestação múltipla e grande multiparidade. 
 

49. O abortamento representa grave problema de saúde pública em países em desenvolvimento, inclusive no Brasil. A 
atenção humanizada às mulheres em abortamento é direito de toda mulher e dever de todo profissional de saúde. 
Considerando a responsabilidade da equipe multidisciplinar, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- Respeitar a fala da mulher, lembrando que nem tudo é dito verbalmente, auxiliando-a a contatar com os seus 

sentimentos e elaborar a experiência vivida, buscando a autoconfiança. 
II- Organizar o acesso da mulher, priorizando o atendimento de acordo com necessidades detectadas. 
III- Identificar e avaliar as necessidades e riscos dos agravos à saúde coletivamente, julgando-os conforme seus 

padrões morais e legais.  
IV- Dar encaminhamentos aos problemas apresentados pelas mulheres, oferecendo soluções possíveis e priorizando o 

seu bem-estar e comodidade. 
V- Garantir a privacidade no atendimento e a confidencialidade das informações. 
 
Estão corretas as frases: 
 
A) I, II, III e IV, apenas. 
B) I, III, IV e V, apenas. 
C) I, II, IV e V, apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 
 

50. Em relação à Rede Cegonha, no Sistema Único de Saúde (SUS), leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- É estruturada a partir de componentes como pré-natal, parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da 

criança; e sistema de apoio logístico, excluindo transporte sanitário e regulação. 
II- É um conjunto de ações para garantir o atendimento de qualidade, seguro e humanizada para todas as mulheres.  
III- As ações visam oferecer assistência desde o planejamento familiar, confirmação da gravidez, pré-natal, parto, 

puerpério, com cobertura até os dois primeiros anos de vida da criança.  
 
A) As frases I, II e II estão corretas. 
B) Apenas as frases II e III estão corretas. 
C) Apenas a frase III está correta. 
D) Apenas as frases I e II estão corretas. 
 
 
 




