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Agora, e mesmo há vários anos, estava de
plena posse dela. Era simples a casa. Tinha
dois quartos, um que dava para a sala de
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visitas

e

outro,

para

a

de

jantar.

Correspondendo a um terço da largura total

TEXTO
Clara dos Anjos
Lima Barreto

da casa, havia, nos fundos, um puxadito que
era a cozinha. Fora do corpo da casa, um
barracão para banheiro, tanque, etc.; e o

O carteiro Joaquim dos Anjos não
era homem de serestas e serenatas, mas
gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo
tocava flauta, instrumento que já foi muito
estimado, não o sendo tanto atualmente
como outrora. Acreditava-se até músico,
pois

compunha

valsas,

acompanhamentos

para

tangos

e

modinhas.

Aprendera a “artinha” musical na terra de
seu

nascimento,

nos

arredores

de

Diamantina, e a sabia de cor e salteado; mas
não saíra daí. Pouco ambicioso em música,
ele o era também nas demais manifestações
de sua vida. Empregado de um advogado
famoso, sempre quisera obter um modesto
emprego público que lhe desse direito à
aposentadoria e ao montepio, para a mulher
e a filha. Conseguira aquele de carteiro,
havia quinze para vinte anos, com o qual

quintal era de superfície razoável, onde
cresciam goiabeiras maltratadas e um grande
tamarindeiro copado. A rua desenvolvia-se
no plano, e, quando chovia, encharcava que
nem um pântano; entretanto, era povoada e
dela se descortinava um lindo panorama de
montanhas que pareciam cercá-la de todos
os lados, embora a grande distância. Tinha
boas casas a rua. Havia até uma grande
chácara de outros tempos com aquela casa
característica de velhas chácaras de longa
fachada, de teto acaçapado, forrada de
azulejos até a metade do pé-direito, um tanto
feia, é fato, sem garridice¹, mas casando-se
perfeitamente com as anosas² mangueiras,
com as robustas jaqueiras e com todas
aquelas grandes e velhas árvores que, talvez,
os que as plantaram não tivessem visto
frutificar.

estava muito contente, apesar de ser
trabalhoso e o ordenado ser exíguo. Logo
que foi nomeado, tratou de vender as terras
que tinha no local de seu nascimento e
adquirir aquela casita de subúrbio, por preço
módico, mas, mesmo assim, o dinheiro não

1- Brilho, elegância.
2- Velhas.
( COUTINHO, Afrânio., 4ª ed. vol. I RJ:
EDLE, 1970, págs. 248/249.) Clara dos
Anjos. In Antologia Brasileira de
Literatura.)

1) Após a leitura do texto,
depreendemos que:
(A) O personagem principal é muito
instruído, diplomado em música e
alto funcionário do governo
(B) O carteiro, além de músico
diplomado, tem muita aspiração de
ascender, sempre, a outros postos
em seu trabalho.
(C) O carteiro e músico, sem
diplomação alguma, é um homem
desprovido de ambição e bastante
acomodado à sua situação de
empregado
público
mal
remunerado.
(D) O carteiro, que não gostava de
exercer tal profissão, compunha
melodias, para se dedicar à arte da
música e, dessa forma, esquecer sua
triste condição de empregado
público.
2) A regra de concordância verbal
está devidamente respeitada,
conforme norma-padrão em:
(A) Deviam haver muitas lembranças na
cabeça do velho.
(B) O mar tem respostas para nossas
indagações.
(C) Fazem pelo menos três anos daquela
cena na praia.
(D) É demais as lembranças que nos
corroem ao envelhecermos.
3) Assinalar a alternativa que
preenche
as
lacunas
CORRETAMENTE:
________ altura, percebeu – se
imune___ infecções, e pôs – se ___
consolar ___ enferma.
(A) Àquela – às – a – a
(B) Aquela – as – à – a
(C) Aquela – às – à – a
(D) Àquela – as – a – à
4) Assinale a alternativa em que
duas
palavras
devem
ser
obrigatoriamente acentuadas:

(A) Critica – sofa
(B) Violencia – reporter
(C) Enfase – vivencia
(D) Especifica – lamentavel
5) Na frase “Não encontrando
motivação para sua palestra,
resolveu não proferi-la”, a oração
sublinhada estabelece ideia de:
(A) Conformidade.
(B) Condição.
(C) Causa
(D) Consequência.
6) Assinalar a alternativa em que as
duas palavras estão CORRETAS
quanto à ortografia:
(A) Transmissão – rescizão
(B) Exceção – ceção
(C) Ecêntrico – distorção
(D) Miscigenação – estende
7) Todas
as
palavras
estão
corretamente grafadas em:
(A) Êxito, estensão, machucado.
(B) Começo, salça, sussego.
(C) Enxova, pesquisa, paralizia.
(D) Consciência, açucena, cansaço.
8) Assinale a alternativa em que o
sinal indicativo da crase está
corretamente empregado:
(A) Eu gosto de estudar à noite.
(B) Agradeci à todos os apoio.
(C) O curso é de 2 à 7 de Maio.
(D) Ele teve acesso à informações
privilegiadas.
9) Considerando – se as normas de
regência nominal, assinalar a
alternativa que preenche a lacuna
abaixo CORRETAMENTE:
“Depois de tanto tempo no mar,
estava desejoso ____ pisar em
terra firme.
(A) Por
(B) Em
(C) De
(D) A

10) Assinale a alternativa correta,
quanto ao emprego da (s) vírgula
(s):
(A) Em “Mata Atlântica, a mata de
Araucárias, a vegetação de restinga,
os mangues.” As vírgulas separaram
vocativos.
(B) Em “Paulo, você conhece as praias
catarinenses?” a vírgula separa
aposto.
(C) Em “Santa Catarina, terra de
progresso, é meu Estado. “As
vírgulas
separam
orações
coordenadas.
(D) Em “E, por isso, existem inúmeras
unidades de conservação.” As
virgulas isolam uma expressão
explicativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) É considerada
sexualmente
imunizável:
(A) Sífilis
(B) AIDS
(C) Gonorreia
(D) Hepatite B

uma doença
transmissível

12) Assinale
a
alternativa
INCORRETA. São consideradas
medidas de controle de vetor
Aedes Aegypti transmissor de
dengue:
(A) Vacinação em massa da população
conta a dengue
(B) Ações continuadas de inspeção
domiciliar.
(C) Eliminação e tratamento de
criadouros.
(D) Atividades de educação em saúde e
mobilização sócia.
13) Para uma pessoa ser considerada
hipertensa sua pressão deve ser
maior que:
(A) 50/90 mmHg
(B) 80/100 mmHg
(C) 110/80 mmHg

(D) 140/90 mmHg
14) Contusões são lesões produzidas
por objetos contundentes que
danificam o tecido subcutâneo
subjacente sem ocorrer o
rompimento da pele, e a mesma se
mantém íntegra: Os ferimentos
fechados podem ser divididos em
3 grupos. Identifique – os:
(A) Edema, roxo e hematoma
(B) Edema, equimose e topada
(C) Edema Hematoma e equimose
(D) Hematoma, edema e raspão
15) Analise a lista abaixo:
1. Curativo oclusivo
2. Curativo compressivo
3. Curativo aberto
4. Curativo obstruído
Assinale a alternativa que indica os tipos
de curativos corretos.
(A) É correto apenas o tipo 3.
(B) É correto apenas o tipo 4.
(C) São corretos os tipos 1 e 2.
(D) São corretos os tipos 1,2 e 3.
16) O auxiliar de enfermagem precisa
tomar alguns cuidados com
relação à autoproteção. No
manuseio de agulhas e outros
materiais perfuro cortantes, são
essenciais os seguintes cuidados:
(A) Deve- se entortar as agulhas e
descarta – las.
(B) Nunca reencapar agulhas antes de
descarta – las.
(C) Reencapar as agulhas antes de
descarta – las.
(D) Reencapar as agulhas e desprezá-las
no lixo.
17) São
tipos
de
alterações
respiratórias:
(A) Bradipnéia, taquicardia, dispneia,
ortopedia e apnéia.
(B) Bradipnéia,
taquipnéia,
dislipidemia, ortopnéia e apetite.
(C) Bradipnéia, taquipnéia, dispneia,
ortopnéia e apnéia.

(D) Bradipnéia, taquipnéia, dispnéria,
ortopnéia e apetite.
18) A
frequência
normal
da
respiração em adultos é de:
(A) 10 a 13 movimentos respiratórios
por minuto.
(B) 14 a 20 movimentos respiratórios
por minuto.
(C) 20 a 25 movimentos respiratórios
por minuto.
(D) 30 a 40 movimentos respiratórios
por minuto.
19) Quais são as 5 vias de
administração de medicação:
(A) Via oral, intramuscular, intravenosa,
intradérmica e subcutânea.
(B) Via oral, respiratória, aerodinâmica,
intradérmica e subcutânea.
(C) Via oral, intramuscular, intravenosa,
aerodinâmica e subcutânea.
(D) Via intradérmica, intramuscular,
intravenosa,
subaquática
e
aerodinâmica.
20) Os artigos de múltiplos usos em
estabelecimentos de saúde podem
se tornar veículos de agentes
infecciosos, se não sofrerem
processos de descontaminações
após cada uso. São considerados
artigos não críticos, EXCETO:
(A) Termômetro.
(B) Estetoscópio.
(C) Bisturi.
(D) Balança.
21) Assinale a alternativa correta.
Não constituem contra indicação
à vacinação.
(A) Imunodeficiência congênita ou
adquirida.
(B) Desnutrição; antecedentes familiar
de convulsão; prematuridade ou
baixo peso ao nascer.
(C) Pessoas acometidas por neoplasias
malignas.
(D) Pessoas submetidas a terapias
imunodepressoras.

22) Em uma prescrição médica foi
solicitada, 1200 ml de soro
glicosado a ser infundido em 20
horas. Portanto, deve-se manter o
seguinte gotejamento por minuto
(gts/min):
(A) 24 gts/min.
(B) 36 gts/min.
(C) 20 gts/min.
(D) 16 gts/min.
23) Sobre a reanimação cardio –
pulmonar, assinale e leia as
afirmativas abaixo.
I.
O início da massagem não deve
ultrapassar a 10 minutos após a
parada, devido a morte cerebral
pela falta de oxigênio.
II.
O local de compressão do tórax
é na linha média do esterno, 4
cm acima do apêndice xifoide.
III.
A presença de pulso carotídeo
ou femoral durante a massagem
cardíaca demonstra que a
massagem está sendo feita.
IV.
A posição adequada da vítima é
decúbito dorsal em uma
superfície dura.
Estão corretas:
(A) I, II, III e IV.
(B) II, III e IV.
(C) II e IV, apenas.
(D) I e III, apenas.
24) Com relação aos cuidados que
devem ser prestados nos casos de
vítimas de acidentes com animais
peçonhentos,
assinale
a
alternativa correta.
(A) Se possível, manter o membro
afetado em nível abaixo do coração.
(B) Utilizar garrote ou torniquete na
região afetada.
(C) Dar bebidas como álcool, querosene
à vítima, assim atuará como
neutralizante do veneno e poderá
ajudar a vítima.
(D) Dar apoio às funções vitais e
administrar
soros
específicos
quando indicado.

25) Assinale a alternativa que
apresenta os sinais vitais de um
ser humano.
(A) Cor da pele e pulsação.
(B) Tamanho das pupilas e cor da pele.
(C) Respiração e cor da pele.
(D) Respiração, pulsação e temperatura.
26) Em uma unidade de Pronto
Atendimento, uma criança de 1
ano e 6 meses apresenta quadro
clínico compatível com sinais e
sintomas de desidratação por
quadro
diarreico,
sendo
necessária a administração de
uma solução de reposição hídrica
e de eletrólitos com volume total
de 250 ml, que deverá ser
infundido
em
3h.
Para
administração da solução, o
cálculo para gotejamento em
microgotas é:
(A) 28 microgotas.
(B) 84 microgotas.
(C) 100 microgotas.
(D) 48 microgotas.
27) A senhora M.O.S., 70 anos, deu
entrada em uma unidade de
Pronto Atendimento com quadro
sugestivo de hipoglicemia. Entre
os procedimentos adotados, foi
prescrita a administração de 500
ml de soro glicosado para ser
infundido em 6 horas. Quantas
gotas por minuto são necessárias
para essa infusão?
(A) 25 gotas.
(B) 30 gotas.
(C) 40 gotas.
(D) 28 gotas.

28) Assinale a alternativa correta. É
considerada como técnica correta
de verificação da pressão arterial:
(A) Colocar o manguito ao redor do
antebraço da pessoa, ajustando-o
acima da mão.

(B) Certificar-se de que a pessoa
praticou exercícios físicos, ingeriu
bebidas alcoólicas, café, alimentos
ou fumou até 30 minutos antes da
verificação.
(C) Certificar-se de que o aparelho de
pressão (esfigmomanômetro) esteja
calibrado.
(D) Solicitar à pessoa que fale durante o
procedimento de verificação.
29) Indique abaixo as afirmativas
verdadeiras (V) e falsas (F), com
relação ao acondicionamento e à
administração de insulina.
( ) A via de administração usual da insulina
é a via subcutânea, mas a insulina regular
também pode ser aplicada por vias
intravenosa e intramuscular.
( ) A velocidade de absorção da insulina é
mais lenta quando aplicada os braços e no
abdômen, e mais rápida se aplicada nas
coxas e nádegas.
( ) As insulinas lacradas precisam ser
mantidas refrigeradas entre 2°C e 8°C.
( ) O frasco de insulina deve ser agitado
velozmente para misturá-la, antes de aspirar
seu conteúdo.
Assinale a alternativa que indica a sequência
correta, de cima para baixo.
(A) F- F- V- V
(B) F- V- V- F
(C) V- V- F- V
(D) V- F- V- F
30) Uma dose de insulina regular foi
administrada
ao
paciente
diabético por via subcutânea às 10
horas da manhã. Após a
aplicação, espera-se que a insulina
atinja o pico de ação em:
(A) 10 minutos.
(B) 2 a 4 horas.
(C) 7 a 8 horas.
(D) 10 a 12 horas.

