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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) Apenas três itens estão corretos. 
C) Todos os 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) b___teco – mág___a (u)  
C) irr___quieto – continu___ (e).  
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) A maioria dos projetos ainda não saiu do papel.  
B) Qualquer ideias ou projetos devem ser realizados.  
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) Pensamento – essas. 
B) Resultado – maravilhosas. 
C) Enormes – desesperadas. 
D) Retrospecto – exame. 
 

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. Negação – 2. Verbo – 3. Conjunção – 4. Artigo. 
D) 1. Advérbio de Negação – 2. Verbo – 3. Conjunção – 4. Pronome. 
 

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, 4, 5 e 6, apenas. 
B) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
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) Atenção Básica em Saúde 
C) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) 
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 sanitária              – vigilância epidemiológica 
B) vigilância epidemiológica       – vigilância nutricional 
C) orientação alimentar                  – orientação sanitária 
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 - o Fundo de Saúde;  II - a Conferência de Saúde. 
B) I - a Conferência de Saúde; II - o Conselho 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 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
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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) apenas três. 
C) apenas dois. 
D) todos. 
 

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) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3, apenas. 
 

26. Além do acompanhamento pelo parente ou companheiro no parto, existe também o acompanhamento por outra pessoa, 
com ou sem treinamento específico para isto, conhecido por ___________. 
 
Preenche corretamente a lacuna acima a alternativa: 
 
A) dobla 
B) doula 
C) mucama 
D) dolo 
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27. Estados e municípios necessitam dispor de uma rede de serviços organizada para a atenção obstétrica e neonatal, com 
mecanismos estabelecidos de referência e contra referência. Sobre este tema, é correto afirmar: 
 
A) Deve existir vinculação de unidades que prestam atenção pré-natal às maternidades/hospitais, conforme definição 

do gestor local. 
B) A captação de gestantes na comunidade deve ser realizada de forma tardia. 
C) Apenas os exames complementares solicitados na primeira consulta de pré-natal, devem ser realizados em 

laboratórios particulares por conta da paciente. 
D) É garantido à gestante acompanhante apenas no pós-parto. 
 

28. 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. 
 
(  ) As consultas de pré-natal poderão ser realizadas na unidade de saúde ou durante visitas domiciliares. 
(  ) O calendário de atendimento pré-natal deve ser programado em função dos períodos gestacionais que determinam 

maior risco materno e perinatal. 
(  ) Durante o pré-natal, deverá ser realizado o número mínimo de cinco consultas, preferencialmente, uma no primeiro 

e segundo trimestre e três no último trimestre. 
(  ) A maior frequência de visitas no final da gestação visa à avaliação do risco perinatal e das intercorrências clínico-

obstétricas mais comuns nesse trimestre, ocorrendo nesta fase a “alta” do pré-natal antes do parto. 
 
A) F – F – V – V. 
B) F – V – F – V. 
C) V – V – F – F. 
D) V – F – V – F. 
 

29. Na segunda metade da gravidez, considera-se uma importante situação hemorrágica: 
 
A) o abortamento. 
B) a placenta prévia. 
C) o descolamento cório-amniótico. 
D) a neoplasia trofoblástica gestacional benigna. 
 

30. Gravidez que ocorre com presença de dois ou mais fetos, relaciona-se com: 
 
A) menor idade materna. 
B) menor frequência de relações sexuais. 
C) raça negra. 
D) nuliparidade.  
 

31. Sobre anticoncepção, é correto afirmar que: 
 
A) para orientar o uso de métodos anticoncepcionais no pós-parto, deve-se considerar: o tempo pós-parto, o padrão da 

amamentação, o retorno ou não da menstruação, os possíveis efeitos dos anticoncepcionais hormonais sobre a 
lactação e o lactente. 

B) durante os primeiros seis meses pós-parto, a amamentação exclusiva, à livre demanda, com amenorreia, está 
associada à diminuição da fertilidade. Esse efeito anticoncepcional se torna ainda mais eficiente quando ocorre o 
retorno das menstruações e/ou quando o leite materno deixa de ser o único alimento recebido pelo bebê. 

C) o anticoncepcional hormonal oral apenas de progesterona (minipílula) não pode ser utilizado pela mulher que está 
amamentando. 

D) o anticoncepcional hormonal oral combinado e o injetável mensal devem ser utilizados em lactantes, pois são os 
únicos que não interferem na qualidade e quantidade do leite materno e não afetam a saúde do bebê. 

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

 
I- Conceitua-se como abortamento a interrupção da gravidez ocorrida antes da 18ª semana de gestação. 
II- O abortamento pode ser precoce, quando ocorre até a 13ª semana. 
III- O abortamento pode ser tardio, quando ocorre entre 13ª e 18ª semana. 
IV- O abortamento espontâneo é a perda voluntária da gestação. 
 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as frases I e III estão corretas. 
D) Apenas a frase II está correta. 
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33. Sobre a assistência prestada ao recém-nascido (RN), 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. 
 
(  ) Deve-se identificar o RN de risco ao nascer, observando principais critérios como baixo peso ao nascer (menor que 

2500g), RN que tenha ficado internado por intercorrências após o nascimento, história de morte de criança menor 5 
anos na família, RN de mãe HIV positivo. 

(  ) Agendar próximas consultas de acordo com o calendário previsto para seguimento da criança: 2º, 4º, 6º, 9º, 12º, 18º 
e 24º mês de vida. 

(  ) Orientar mãe de RN de risco que o teste do pezinho deve ser realizado no terceiro mês de vida. 
(  ) Observar e orientar a mamada reforçando as orientações dadas durante o pré-natal e na maternidade, destacando a 

necessidade de aleitamento materno exclusivo até 12 meses de vida do bebê. 
 
A) V – V – V – V. 
B) V – F – V – F. 
C) V – V – F – F. 
D) F – V – F – V. 
 

34. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 
 
I- Gravidez ectópica corresponde à nidação do ovo fora da cavidade uterina. O exame especular pode mostrar a 

presença de sangramento. 
II- Na gravidez ectópica, a mulher frequentemente apresenta história de atraso menstrual e teste negativo para 

gravidez. 
III- Na gravidez ectópica, a mulher frequentemente apresenta perda sanguínea uterina e dores no baixo ventre. 
IV- Pelo toque vaginal, na gravidez ectópica, verifica-se amolecimento do colo e presença ou não de aumento uterino e 

a palpação das zonas anexiais pode provocar dor e demonstrar presença de tumor.  
 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases II e III estão corretas. 
C) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas as frases I, III e IV estão corretas. 
 

35. Segundo o calendário nacional de vacinação, para as gestantes são indicadas as vacinas: 
  
A) apenas Dupla adulto. 
B) apenas Influenza (gripe). 
C) Dupla adulto, Febre Amarela e Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR). 
D) Hepatite B, Dupla adulto e Influenza (gripe). 
 

36. Considerando a Resolução do COFEN n
o
 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 
profissional de Enfermagem, e dá outras providências, é correto afirmar: 
 
A) A Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e 

instrumentos, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem. 
B) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo sistemático e obrigatório, em todas as instituições de 

saúde públicas gerais, exceto em especializadas como maternidades, berçários, asilos e creches. 
C) O Processo de Enfermagem organiza-se em três etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: 

histórico de enfermagem, prescrição de enfermagem e evolução de enfermagem. 
D) A Sistematização da Assistência de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional 

de Enfermagem e a documentação da prática profissional. 
 

37. Em relação aos curativos, é correto afirmar: 
 
A) O carvão ativado é utilizado em lesões exsudativas e infectadas, com ou sem odor. Possui ação de absorção e 

adsorção, bactericida e desodorizante.  
B) A colagenase a 10% é utilizada em lesões exsudativas, em fase de granulação, infectadas ou não. Atua protegendo 

e hidratando o leito da ferida, restaurando a pele na formação de tecido de granulação. 
C) O alginato de cálcio é utilizado em lesões abertas, não exsudativas, sem sangramentos e infecções. Atua na 

proteção do leito da ferida, restaurando a pele na formação de tecido de granulação. 
D) A espuma de poliuretano é utilizada em lesões com perda tecidual, incluindo as superficiais e necróticas. Tem ação 

proteolítica no desbridamento químico. 
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38. Em relação ao aleitamento materno, 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. 
 
(  ) A prática do aleitamento materno é evidenciada não apenas na cobertura dos requerimentos nutricionais do 

lactente, mas também como a prevenção de doenças e morte precoce, e com extensão de seus efeitos biológicos 
durante todo o ciclo da vida. 

(  ) O aleitamento materno é recomendado até o quarto mês de vida da criança. 
(  ) O aleitamento materno complementado significa que além do leite humano, a criança recebe outros alimentos. 
 
A) V – V – V. 
B) F – F – F. 
C) V – F – V. 
D) F – V – F. 
 

39. O cálculo da data provável do parto tem o objetivo de estimar o período provável para o nascimento. De acordo com a 
Regra de Näegele, uma gestante que refere, durante a anamnese, que a data da última menstruação foi em 10/02/2013, 
sua data provável do parto é: 
 
A) 03/11/2013. 
B) 17/11/2013. 
C) 10/11/2013. 
D) 24/10/2013. 
 

40. Considerando a dosagem de glicose no sangue, em gestantes, é correto afirmar: 
 
A) A dosagem da glicemia de jejum é o primeiro teste para avaliação do estado glicêmico da gestante. O exame deve 

ser solicitado a todas as gestantes na primeira consulta de pré-natal, como teste de rastreamento para o diabetes 
mellitus gestacional (DMG), independentemente da presença de fatores de risco. Se a gestante está no primeiro 
trimestre, a glicemia de jejum auxilia a detectar alterações prévias da tolerância à glicose. 

B) Os níveis de glicemia superiores a 250 mg/dL duas ou mais horas após uma refeição mista não são considerados 
como diagnósticos para diabete. Os níveis abaixo de 200 mg/dL praticamente excluem esse diagnóstico. 

C) Para uma gestante, a dose de glicose, os tempos de coleta e os critérios diagnósticos são semelhantes ao indivíduo 
adulto, sendo os valores máximos considerados dentro dos parâmetros normais são 115 mg/dL para a amostra em 
jejum, 160 mg/dL para amostra de 60 minutos e 120 mg/dL em 120 minutos. O diagnóstico de diabete gestacional 
será firmado se pelo menos um desses limites for atingido ou ultrapassado. 

D) Para acompanhamento da paciente portadora de diabete gestacional, a única ferramenta útil para avaliação do 
controle glicêmico é a hemoglobina glicada. Sendo que a manutenção do nível da hemoglobina glicada abaixo de 
50% reduz de forma significativa o risco de complicações dessa doença. 

 
41. Considerando o trabalho de parto, é correto afirmar: 

 
A) O partograma deve ser aplicado na fase de pródomos de trabalho de parto ou latente. 
B) O partograma permite o acompanhamento do trabalho de parto quanto à sua evolução, documentação, diagnóstico 

de alterações e indicação para a adoção de condutas apropriadas para correção de desvios, evitando intervenções 
desnecessárias. 

C) O partograma é um método fundamental para acompanhamento do trabalho de parto, exigindo larga experiência do 
profissional pela sua complexidade de aplicação. Visa a identificar distócias e encaminhar para o parto cesárea 
precocemente, reduzindo complicações maternas e fetais. 

D) O partograma é realizado por sistema gráfico informatizado e mostra a evolução da dilatação do colo, que se 
processa de maneira descendente com velocidade máxima de 1 cm/hora, facilitando a previsão para o momento 
exato do parto. 

 
42. 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- Este Regulamento tem o objetivo de estabelecer padrões para o funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica 

e Neonatal fundamentados na qualificação, na humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de riscos 
aos usuários e ao meio ambiente. 

II- Este Regulamento se aplica aos serviços de saúde no país que exercem atividades de atenção obstétrica e 
neonatal, sejam públicos, privados, civis ou militares, funcionando como serviço de saúde independente ou inserido 
em hospital geral, excluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. 

III- A equipe do Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve implantar e implementar ações de farmacovigilância, 
tecnovigilância, hemovigilância e vigilância do controle de infecção e de eventos adversos. 

 
A) As frases I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as frases II e III estão corretas. 
C) Apenas as frases I e III estão corretas. 
D) Apenas a frase I está correta. 
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43. 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, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.  Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no 
mínimo, ações e serviços de: 
 
A) Atenção primária; urgência e emergência.  
B) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.  
C) Atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; 

vigilância em saúde.  
D) Urgência e emergência; atenção ambulatorial especializada e hospitalar.  
 

44. Considerando a Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, que garante o direito de acompanhante durante o trabalho de 
parto, parto e pós-parto imediato às parturientes, é correto afirmar: 
 
A) Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir 

a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato. 

B) Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e privados, ficam facultados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

C) O acompanhante da parturiente será indicado exclusivamente pelo médico. 
D) Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) devem permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 

acompanhante durante todo o processo de parto, oferecendo obrigatoriamente remuneração e acomodação, 
incluindo dormitório e alimentação ao acompanhante. 

 
45. A dor durante o trabalho de parto bem como suas respostas são muito variáveis. Vários métodos não invasivos e não 

farmacológicos podem ser recomendados às gestantes para alívio da dor durante o trabalho de parto. São métodos não 
invasivos e não farmacológicos: 
 
A) Assumir obrigatoriamente a posição subina; monitorização eletrônica fetal contínua; banho de imersão morno;  uso 

do TENS (estimulação elétrica nervosa subcutânea). 
B) Acupuntura; Aromaterapia; Focalização da Atenção e Distração;  Tranquilizantes. 
C) Oportunidade de assumir qualquer posição; banho de aspersão morno ou de imersão; toques ou massagens;  uso 

do TENS (estimulação elétrica nervosa subcutânea). 
D) Incentivo ao uso do método Canguru; da bola de Bobath; toques ou massagens;  assumir obrigatoriamente a 

posição lateral ou dorsal. 
 

46. Considerando a indução do trabalho de parto, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que contém a 
resposta correta. 
 
I- A indicação de indução é restrita a apresentações cefálicas fletidas. 
II- A ocitocina é um medicamento utilizado para indução do trabalho de parto, pois apresenta vantagens de segurança 

no uso (meia-vida longa) e boa resposta em colos desfavoráveis. 
III- O escore de Bishop é o principal determinante do sucesso na indução do parto. Para seu cálculo, são considerados 

os parâmetros de dilatação, apagamento, consistência, posição do colo e altura da apresentação. 
 
A) Apenas a frase I está correta. 
B) Apenas a frase II está correta. 
C) Apenas as frases I e III estão corretas. 
D) As frases I, II e III estão incorretas. 
 

47. Imediatamente após o nascimento, a necessidade de reanimação depende da avaliação rápida de situações referentes 
à vitalidade do concepto. Sobre este assunto, é correto afirmar: 
 
A) A avaliação da coloração da pele e mucosas do recém-nascido é a medida mais utilizada para decidir 

procedimentos na sala de parto. 
B) A reanimação depende da avaliação simultânea da respiração e da frequência cardíaca (FC). A FC é o principal 

determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação.  
C) O boletim de Apgar é o método mais utilizado para determinar o início da reanimação e as manobras a serem 

instituídas no decorrer do procedimento. 
D) A verificação da pressão arterial é a medida mais utilizada para decidir procedimentos na sala de parto e determinar 

o início da reanimação. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.108-2005?OpenDocument
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48. Considerando as vantagens da permanência do recém-nascido sadio com a mãe no alojamento conjunto, leia as frases 
abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- Favorecer a precocidade, intensidade, assiduidade do aleitamento materno, e sua manutenção por tempo mais 

prolongado. 
II- Permitir a observação constante do recém-nascido pela mãe, o que a faz conhecer melhor seu filho e, possibilitar a 

comunicação imediata de qualquer anormalidade. 
III- Oferecer condições à enfermagem de promover o treinamento materno, através de demonstrações práticas dos 

cuidados indispensáveis ao recém-nascido e à puérpera. 
IV- Permitir a desativação do berçário, pois este não será mais necessário para prestar assistência aos recém-nascidos 

que apresentem riscos na sua adaptação à vida extrauterina e aos que tenham condições patológicas. 
 
São corretas: 
 
A) Apenas as frases II, III e IV. 
B) Apenas a frase I. 
C) Apenas as frases I, II e III. 
D) As frases I, II, III e IV. 
 

49. Considerando a assistência de enfermagem relacionada aos hemocomponentes e hemoderivados, é correto afirmar: 
 
A) Toda transfusão sanguínea deve ser solicitada e administrada apenas por um médico habilitado e capacitado. 
B) Antes do início da transfusão, é facultada a confirmação da identificação do receptor, do rótulo da bolsa, dos dados 

da etiqueta de liberação, validade do produto, realização de inspeção visual da bolsa e a verificação dos sinais 
vitais. 

C) A transfusão deve ser monitorada durante todo seu transcurso e o tempo máximo de infusão não deve ultrapassar 8 
(oito) horas. 

D) A transfusão deve ser acompanhada pelo profissional que a instalou durante os 10 (dez) primeiros minutos à beira 
do leito. 

 
50. Considerando o segundo período (período expulsivo) do trabalho de parto, leia as frases abaixo e a seguir assinale a 

alternativa correta. 
 
I- A episiotomia é indicada de rotina, pois diminui o risco de lesões perineais posteriores, de terceiro e quarto graus, 

dor e edemas. 
II- A posição materna é fator de extrema importância na prevenção de lesões perineais, sendo que o decúbito dorsal 

aumenta a incidência de lesões perineais posteriores, com maiores repercussões. 
III- Um fator importante é a velocidade do desprendimento do polo cefálico, sendo que quanto maior essa velocidade, 

maior é o risco de lacerações perineais importantes. Portanto, devem ser evitadas as manobras de Valsava e 
Kristeller, uma vez que elas aceleram a expulsão. 

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




