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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Em 1900, a maior parte dos judeus vivia nas
regiões central e leste da Europa,
especialmente na Rússia e no Império AustroHúngaro, sendo, porém, minoria até mesmo
nesses lugares. Muitos se vestiam de maneira
característica e o dia de veneração era
preferencialmente o sábado, não o domingo.
Na Europa como um todo, não havia outra
minoria étnica de tanto sucesso nas
universidades, na Música, na Literatura, na
Medicina, no Direito e nos negócios. Na
Alemanha, para onde migraram de regiões
mais ao leste, eram especialmente bemsucedidos. Lá, o antissemitismo era menos
notável. Os judeus alemães permaneciam
como uma minoria bastante reduzida – menos
de 1 milhão – e eram atuantes na vida nacional.
Haviam servido nas forças armadas durante a
Primeira Guerra Mundial, contribuíam para
boas causas e se esforçavam para ser
assimilados pela maioria. Hitler atacou os
judeus em seu livro “Mein Kampf”, mas entre
suas inúmeras frases de ódio não havia
nenhuma ordem precisa para que fossem
exterminados. De fato, os judeus que viviam na
Alemanha provavelmente se sentiam seguros
no mês em que Hitler alcançou o poder, pois
controlavam ou administravam muitas
instituições importantes. Uma grande parte de
três influentes jornais alemães pertencia a
judeus. O clube de futebol FC Bayern,
campeão de 1932, depositava sua confiança em
um técnico e um presidente judeus. Mas nos
seis anos seguintes, à medida que as políticas e
os discursos do governo se tornavam cada vez
mais antissemitas, a maioria dos judeus deixou
a Alemanha, abandonando seus bens. Muitos
alemães permaneceram solidários a eles e tal
solidariedade foi denunciada nos folhetos
nazistas impressos no ano de 1938. Nessa
época, os decretos de Hitler contra os judeus já
estavam plenamente ativos. (BLAYNEY,
Geoffrey, Uma Breve História do Século XX.
São Paulo: Fundamento, 2011, p. 132).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Os judeus ocupavam cargos de baixo status
social na Alemanha.
II – A maior parte dos judeus trabalhava na
área da construção civil.
III – Na Primeira Guerra Mundial, judeus e
alemães lutaram ao mesmo lado.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 02
Ainda de acordo com o autor do texto, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – O antissemitismo sempre esteve presente na
sociedade alemã.
II – Nas primeiras décadas do século XX havia
cerca de 10 milhões de judeus na Alemanha.
III – Os judeus preferem realizar suas orações
aos domingos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 03
A palavra “contra”, utilizada pelo autor na
penúltima linha do texto, possui a seguinte
classificação gramatical:
(A) advérbio.
(B) preposição.
(C) adjunto adverbial.
(D) adjunto adnominal.
(E) pronome de contraste.

Enfermeiro(a)
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

A palavra “especialmente”, utilizada pelo
autor na terceira linha do texto, possui a
seguinte classificação gramatical:

Quanto teremos em 5 meses se aplicarmos um
capital inicial de R$ 4.000,00 a um juros
simples de 5% ao mês?

(A) adjetivo.
(B) preposição.
(C) adjunto adnominal.
(D) advérbio.
(E) substantivo.

(A) R$ 4.500,00.
(B) R$ 5.000,00.
(C) R$ 5.250,00.
(D) R$ 5.400,00.
(E) R$ 5.500,00.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que apresenta um
antônimo para a palavra “cortesia”:

Em uma equipe de futebol amador há 40
jogadores, sendo 24 homens e 16 mulheres.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a porcentagem de jogadores
homens:

(A) brandura.
(B) deferência.
(C) amabilidade.
(D) afabilidade.
(E) impolidez.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Uma residência na praia está à venda pelo
valor de R$ 1.200.000,00, mas o proprietário
concederá um desconto de 6% (seis por cento)
se o pagamento for efetuado à vista. Nesta
hipótese, o valor do imóvel seria de:
(A) R$ 1.128.000,00.
(B) R$ 1.130.000,00.
(C) R$ 1.132.000,00.
(D) R$ 1.136.500,00.
(E) R$ 1.140.000,00.
QUESTÃO 07
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:
59 x 15 x 9 + 178
(A) 7.886.
(B) 8.045.
(C) 8.143.
(D) 8.236.
(E) 8.332.
Enfermeiro(a)

(A) 40%.
(B) 55%.
(C) 60%.
(D) 62%.
(E) 65%.
QUESTÃO 10
O triplo de um número é igual a sua metade
mais 20. Qual número é esse?
(A) 6.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 14.
CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 11
No mês de abril de 2019, o ditador do Sudão
foi deposto e preso por militares depois de
permanecer no poder por 30 (trinta) anos.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome de tal governante:
(A) Bashar Al Assad.
(B) Hosni Mubarak.
(C) Omar al-Bashir.
(D) Barham Salih.
(E) Hassan Rohani.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

No dia 27 de fevereiro, o exército do Paquistão
abateu dois aviões estrangeiros que violaram
seu território na Caxemira. Os aviões
derrubados pertenciam à(o):

No dia 21 de março de 2019, o ex-Presidente
Michel Temer foi preso por ordem do juiz
Marcelo Bretas. A razão de sua prisão está
relacionada à(o):

(A) Índia.

(A) obras da usina nuclear de Angra 3.

(B) Mianmar.

(B) obras do estádio do Maracanã.

(C) Indonésia.

(C) compra de votos para sua campanha como
vice-presidente.

(D) Singapura.

(D) obras do conjunto habitacional da
Mangueira.

(E) Tailândia.

QUESTÃO 13
No mês de março de 2019 uma escola
localizada num município da Grande São
Paulo foi alvo de um atentado cometido por exalunos. Assinale a alternativa que descreve
corretamente o nome de tal cidade:
(A) Mauá.
(B) Guarulhos.
(C) Osasco.

(E) desvio de dinheiro envolvendo escolas de
samba.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Utilizando o MS Word 2010, em sua
configuração original, um usuário pressionou
as teclas Ctrl + ENTER 5 vezes, de modo que
o documento ficou com 6:
(A) páginas.

(D) Ferraz de Vasconcelos.
(E) Suzano.

(B) linhas.
(C) abas.
(D) colunas.

QUESTÃO 14
No dia 22 de março de 2019 foi formado
oficialmente o PROSUL, (Foro para o
Progresso da América do Sul). Assinale a
alternativa que apresenta um país que não faz
parte desse grupo:
(A) Brasil.
(B) Chile.

(E) marcadores.

QUESTÃO 17
Se um usuário, utilizando o MS Excel 2010,
desejar ocultar as linhas de grade de uma
planilha, ele deverá desmarcar a opção “Linhas
de Grade”, que se encontra no Menu:

(C) Colômbia.

(A) Ação – Conversão.

(D) Argentina.

(B) Exibição – Mostrar.

(E) Uruguai.

(C) Exibição – Conter.
(D) Inserir – Desmarcar.
(E) Selecionar – Anular.

Enfermeiro(a)
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QUESTÃO 18
Em se tratando de MS Power Point 2010, se o
usuário desejar fazer algumas anotações nos
slides, deverá socorrer-se do:
(A) Painel de anotações.
(B) Painel de lembretes.
(C) Revisão de anotações.
(D) Revisão de lembretes.
(E) Controle de anotações.
QUESTÃO 19
Em se tratando de MS Word 2010, se o usuário
pressionar as teclas de atalho Ctrl + N, irá
executar a seguinte ação:
(A) aplicar itálico.
(B) aplicar negrito.
(C) aplicar navegação.
(D) abrir o atalho para impressão.
(E) selecionar todo o arquivo.
QUESTÃO 20
Ao se utilizar o MS Windows 7, se o usuário
desejar fechar somente um dos arquivos dentre
os vários abertos em uma aplicação, ou fechar
somente uma aba dos browsers mais utilizados,
poderá executar o seguinte comando:
(A) Ctrl + F1.
(B) Ctrl + F2.
(C) Ctrl + F3.
(D) Ctrl + F4.
(E) Ctrl + F5.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Das alternativas abaixo, assinale aquela que
apresenta uma doença transmissível com
tendência descendente:
(A) leptospirose.
(B) malária.
(C) coqueluche.
(D) hepatite C.
(E) artrite reumatoide.
Enfermeiro(a)
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QUESTÃO 22
Como se sabe, a intoxicação oral por
chumbinho (carbamato) é uma condição
clínica emergencial que tem grande tendência
à alta mortalidade relacionada ao diagnóstico
tardio e à conduta inadequada dos profissionais
de saúde. A intervenção específica no
atendimento emergencial nessas situações
inclui:
(A) sondagem nasogástrica e aplicação de
carvão ativado.
(B) alimentação por via intravenosa.
(C) prescrição de penicilina.
(D) sondagem vesical de demora.
(E) sondagem vesical indireta.
QUESTÃO 23
No que se refere ao Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – A penalidade de suspensão consiste na
proibição do exercício profissional da
enfermagem pelo prazo de 24 dias.
II – A inobservância das normas dos Conselhos
Federal e Regional de Enfermagem é
considerada infração disciplinar.
III - A gravidade da infração é caracterizada
através da análise dos fatos, do dano causado e
de suas consequências.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 24
Suspeita de tentativa de suicídio é um agravo
de notificação:
(A) facultativa.
(B)
compulsória
após
psiquiátrica.
(C) compulsória mensal.
(D) compulsória semanal.
(E) compulsória imediata.

comprovação
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

Como se sabe, na consulta por suspeita de
dengue, o profissional de enfermagem verifica
a pressão arterial do paciente deitado ou
sentado e em pé, levando em consideração o
estreitamento ou convergência de PA um sinal
de choque. Considera-se a pressão arterial
convergente se:

No que se refere à assistência ao recémnascido saudável imediatamente após o parto,
deve-se, rotineiramente:

I – a diferença entre a PA sistólica e a PA
diastólica for igual ou menor que 20 mmHg.
II – em todas as medidas, o paciente apresenta
níveis pressóricos elevados.

I – realizar passagem de sonda nasogástrica e
retal.
II – coletar sangue de cordão umbilical para
análise de pH.
III – administrar vitamina K para a profilaxia
da doença hemorrágica.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

III – a diferença entre a PA sentado e a PA em
pé for igual ou menor do que 20 mmHg.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros

QUESTÃO 26
O médico prescreveu para o paciente
penicilina cristalina 4.200.000 UI. A unidade
hospitalar possui o frasco de 5.000.000 UI, que
fora diluído com 8 ml. Levando em
consideração essa situação hipotética,
responda quantos ml dessa medicação deverá
ser administrada no paciente:
(A) 4,4 ml.
(B) 5,8 ml.
(C) 7,6 ml.
(D) 8,2 ml.
(E) 8,4 ml.

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 29
No que se refere ao teste do pezinho, tem-se
que este deve ser realizado, após o parto, no
prazo de até:
(A) 5 dias.
(B) 10 dias.
(C) 20 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.
QUESTÃO 30
No que se refere à vacina HPV, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

QUESTÃO 27
O enfermeiro, ao realizar ausculta pulmonar
em uma criança, notou a presença de sons
contínuos, de alta tonalidade, semelhantes a
um assobio, ouvidos durante a inspiração e a
expiração, e que desapareceram com tosse. O
tipo de som e uma possível causa são:
(A) atrito longitudinal / secreções.
(B) sibilos / rubéola.
(C) estertores finos / bronquite.
(D) sibilos / broncoespasmo.
(E) sibilos / pneumonia.
Enfermeiro(a)

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

I – Não pode ser administrada juntamente com
outra vacina.
II – Substitui o exame Papanicolau.
III – Deve ser aplicada em dose única, por via
intramuscular.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 35

Para se evitar infecção de corrente sanguínea,
recomenda-se que o enfermeiro troque o
equipo de nutrição parenteral a cada:

O enfermeiro, ao prestar assistência a um
paciente com meningite meningocócica, além
da precaução padrão, deve utilizar a precaução:

(A) 6 horas.
(B) 12 horas.
(C) 24 horas.
(D) 36 horas.
(E) 48 horas.

(A) de contato.
(B) de afastamento.
(C) para gotículas.
(D) de observância.
(E) de abstenção.
QUESTÃO 32

QUESTÃO 36

Um determinado paciente foi diagnosticado
com sífilis primária (Fase I). Quando for
avaliar esse paciente, o profissional de
enfermagem, deve prever os seguintes achados
clínicos:

Como se sabe, após o parto um dos
procedimentos necessários é a camplagem do
cordão umbilical, que deve ser realizada:

(A) Irritabilidade e sonolência.
(B) Úlceras genitais firmes e indolores.
(C) Dor de garganta e gânglios inchados.
(D) Fraqueza muscular e irritabilidade.

(A) apenas em uma unidade hospitalar.
(B) logo após sua secção.
(C) após o banho do recém-nascido.
(D) tão logo cessem suas pulsações.
(E) após a retirada do miostro.
QUESTÃO 37

(E) Alucinações e sonolência.
QUESTÃO 33
Se o enfermeiro se recusar a aplicar medicação
que poderia comprometer a saúde do paciente,
entende-se que esse profissional:

O médico prescreveu 800 ml de soro
fisiológico endovenoso em 8 horas. Qual é a
velocidade de gotejamento em ml por
minutos?
(A) 15 gts/min.

(A) exerceu seu dever profissional.

(B) 19 gts/min.

(B) exerceu seu direito.

(C) 30 gts/min.

(C) praticou omissão.

(D) 33 gts/min.

(D) cometeu negligência.

(E) 37 gts/min.

(E) cometeu imprudência.
QUESTÃO 34
O enfermeiro, ao realizar exame físico em um
paciente, percebeu que ele apresentava
ingurgitamento jugular em posição semisentada. Essa situação pode ser indicadora de:

QUESTÃO 38
Um recém-nascido apresenta frequência
cardíaca de 140 bpm e frequência respiratória
de 45 mm. Levando-se em consideração a ida,
pode-se afirmar que este recém-nascido está:
(A) normocárdico normopneico.

(A) insuficiência cardíaca.

(B) bradicárdico e osteocárdico.

(B) pneumonia.

(C) taquicárdico e osteopneico.

(C) lesão medular.

(D) osteopneico e mastocárdico.

(D) insuficiência renal.

(E) mastocárdico e normopneico.

(E) hipotireoidismo.
Enfermeiro(a)
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

Conforme a Lei n. 7.498/1986, a emissão de
parecer sobre matéria de enfermagem é:

No que se refere à administração de vacinas,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(A) privativa do enfermeiro que ocupa cargo
de chefia.
(B) privativa do enfermeiro.
(C) compartilhada entre o enfermeiro e o
médico.

I – Após a administração, podem ocorrer
efeitos graves, tais como urticária, rush
cutâneo e choque anafilático.

(D) compartilhada entre o enfermeiro e o
diretor do estabelecimento hospitalar.

II – Após 72 (setenta e duas) horas de
administração, não há mais qualquer risco de
complicações sistêmicas decorrentes da
mesma.

(E) livre para qualquer profissional de
enfermagem.

III – Pode causar Síndrome de Petersburgo nas
primeiras 24 horas.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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