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METROCAPITAL Soluções

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

Perto da fronteira entre a França e a Bélgica
corria o rio Somme, um córrego calmo, mal
notado pelos ciclistas que por ali passavam às
vésperas da guerra. Perto do Somme, dois anos
mais tarde, um numeroso exército de britânicos
e franceses foi se reunindo silenciosamente em
trincheiras e abrigos, em acampamentos e
vilarejos
parcialmente
destruídos
por
bombardeios, de prontidão para uma das mais
duras batalhas da história mundial. Lá, os
soldados aliados, muitos dos quais tinham
vindo da abandonada Galípoli, esperavam
abrir caminho através das trincheiras e dos
postos de artilharia alemães, para dar
continuidade a uma guerra que havia se
tornado estática, sem solução. Muitos
armamentos pesados, como morteiros,
metralhadoras e rifles, já estavam preparados.
Uma semana antes da batalha planejada, as
fileiras alemãs foram incessantemente
bombardeadas. Logo depois do nascer do sol
do dia 1° de julho de 1916, o ataque britânico
teve início. Dezenas de milhares de soldados
começaram a deixar as trincheiras onde se
escondiam e a avançar contra as linhas alemãs.
Logo atrás, estavam grupos de soldados
treinados, que avançavam no momento certo.
No entanto, sobrecarregados, levando em
mochilas a própria comida, água e munição,
caminhavam, corriam e tropeçavam em uma
terra pontilhada de crateras e bloqueada com
arame farpado. Em alguns locais, soldados
alemães eram rendidos ou mortos, permitindo
que toda uma linha de trincheiras fosse
capturada; mais adiante, entretanto, os
britânicos encontravam os alemães e suas
barricadas, seus postos fortificados e seu
pesado armamento, que lançava as balas contra
os inimigos. A Batalha de Somme durou mais
de quatro meses. O número de baixas por parte
dos ingleses foi contabilizado em 419.654, mas
somando franceses e alemães, mortos e feridos
chegava quase a 1 milhão. E o total poderia ter
sido mais alto, não fosse o fato de a munição
ter praticamente acabado em certos dias.
(BLAYNEY, Geoffrey. Uma Breve História do Século
XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento, 2011, p. 88).
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I – Nas proximidades do Rio Somme houve
uma feroz batalha envolvendo alemães, russos
e ingleses.
II – O Rio Somme está localizado entre a
fronteira da Alemanha e a França.
III – O ataque francês teve início no dia 1° de
julho de 1916.
(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 – A Batalha de Somme durou mais de quatro
anos.
II – Cerca de um milhão de ingleses morreram
na batalha de Somme..
III – O número de mortos e feridos só não foi
mais significativo porque chegou a faltar
munição em alguns momentos da batalha.
(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 03
A palavra “incessantemente”, utilizada pelo
autor na linha 20, tem como sinônimo:
(A) calmamente.
(B) suavemente.
(C) ininterruptamente.
(D) tranquilamente.
(E) dificilmente.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
advérbio de modo:

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a resposta para a seguinte
operação matemática:

(A) melhor.
(B) pior.
(C) generosamente.
(D) calmamente.
(E) antigamente.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma
preposição:
(A) desde.
(B) só.
(C) por.
(D) sem.
(E) perante.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Se um correntista aplicar hoje na caderneta de
poupança o montante de R$ 20.000,00, qual
será o valor a ser adquirido depois de 4 (quatro)
anos, sabendo-se que a rentabilidade mensal é
de 0,5%?

104 x 19 + 387
(A) 2.019.
(B) 2.145.
(C) 1.256.
(D) 2.789.
(E) 2.363.
QUESTÃO 09
Um automóvel de luxo custa R$ 425.000,00,
mas a concessionária oferece um desconto de
10% se o pagamento for realizado à vista.
Nesta hipótese, o valor do veículo será de:
(A) R$ 370.500,00
(B) R$ 376.350,00
(C) R$ 382.500,00.
(D) R$ 386.810,25.
(E) R$ 388.050,00.
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que apresenta o MDC
dos números 12, 32, 24 e 120:
(A) 4.
(B) 6.
(C) 8.

(A) R$ 25.409,78.

(D) 10.

(B) R$ 25.602,44.

(E) 12.

(C) R$ 25.876,50.
(D) R$ 25.898,10.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES

(E) R$ 26.901,05.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta o MMC de
8, 12, 28:

No mês de abril de 2019, Julian Assange,
fundador do WikiLeaks, foi preso na cidade de
Londres depois de passar vários anos na
Embaixada de qual país?

(A) 156.

(A) Rússia.

(B) 166.

(B) China.

(C) 168.

(C) Cuba.

(D) 172.

(D) Equador.

(E) 174.

(E) Peru.

QUESTÃO 07
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

No dia 15 de abril de 2019, um importante
símbolo religioso europeu foi atingido por um
grave incêndio. Assinale a alternativa que
aponta corretamente o nome de tal
monumento:

No mês de fevereiro de 2019 houve a segunda
reunião entre o presidente norte-americano
Donald Trump e o ditador norte-coreano KimJong-un para tratarem do desarmamento
nuclear. A citada reunião ocorreu na cidade de:

(A) Catedral de Estrasburgo.

(A) Hanói.

(B) Catedral de Notre-Dame.

(B) Pequim.

(C) Catedral de Lyon.

(C) Seul.

(D) Catedral de Chartres.

(D) Tóquio.

(E) Catedral de Colônia.

(E) Jacarta.

QUESTÃO 13

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

No mês de março de 2019, uma mesquita foi
alvo de um ataque terrorista, deixando dezenas
de mortos e feridos. Assinale a alternativa que
aponta corretamente o nome do país onde se
situa tal mesquita:

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que apresenta as duas
formas de exibição do Painel de Revisão que o
programa MS Word 2010 oferece:
(A) Sintética e Analítica.

(A) Canadá.
(B) Estados Unidos.

(B) Simétrica e Assimétrica.
(C) Analógica e Digital.

(C) França.
(D) Nova Zelândia.

(D) Vertical e Horizontal.
(E) Inicial e Final.

(E) Áustria.

QUESTÃO 14
No dia 18 de fevereiro de 2019, o Presidente
Jair Bolsonaro demitiu o primeiro ministro
então empossado. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente o nome do ministro
demitido:
(A) Floriano Peixoto
(B) Gustavo Bebbiano.
(C) Paulo Guedes.

QUESTÃO 17
Em se tratando de MS Word 2010, qual é a
função do atalho CTRL + W?
(A) criar documento.
(B) salvar documento.
(C) fechar documento.
(D) alternar entre vários documentos.
(E) selecionar documentos.

(D) Francisco Assunção.
(E) Carlos de Barros
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QUESTÃO 18
Analise a seguinte situação hipotética:
O usuário deseja selecionar todo o seu texto,
mas o documento tem um número elevado de
páginas, o que custaria tempo para realizar a
ação.
O
MS-Office
2010
possui
funcionalidades que permitem acelerar as
atividades dos usuários. Assim, assinale a
alternativa que possui o atalho no teclado para
selecionar todo o texto:
(A) Ctrl + T.
(B) Ctrl + Shift + End.
(C) Ctrl + Shift + Home.
(D) Ctrl + Shift + Seta Esquerda.
(E) Shift + Seta Esquerda.

QUESTÃO 19
No MS Excel 2010, para aplicar a formatação
em itálico, deve-se utilizar as seguintes teclas:
(A) Ctrl + Shift.
(B) Ctrl + 1.
(C) Ctrl + 2.
(D) Ctrl + 3.
(E) Ctrl + 4.
QUESTÃO 20
Em se tratando de MS Power Point 2010, qual
é o atalho do teclado utilizado para ocultação
de grades?
(A) Ctrl + F9.
(B) SHIFT +F9.
(C) Alt + F9.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Paciente
realizou
uma
laparotomia
exploratória e apresenta sinais de choque
hipovolêmico. O cuidado inicial mais
relevante é:
(A) aplicar penicilina cristalina.
(B) verificar a temperatura.
(C) aguardar a chegada de um médico.
(D) puncionar uma veia periférica.
(E) passar uma sonda retal.
QUESTÃO 22
No que se refere aos cuidados de enfermagem
com o paciente em uso de dreno de tórax,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Manter o dreno fechado durante a troca do
selo d’água ou para localizar a origem de um
extravasamento de ar.
II – Manter o frasco acima do nível de dreno,
impedindo a drenagem rápida do líquido
pleural.
III – Anotar o volume e as características do
líquido drenado nos impressos de registro de
enfermagem.
(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 I e III são verdadeiros.
QUESTÃO 23
Na avaliação da pressão arterial podem haver
fatores que levam a erros no resultado. São
eles:

(D) SHIFT + 9.

I – Braço ao nível do coração.

(E) Ctrl + F6.

II – Insuflação muito lenta.
III – Braço não apoiado.
(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 II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

O médico prescreveu 1.500 ml de SF 0,9%,
EV, para serem administrados em bomba
infusora por 8 (oito) horas. Assinale a
alternativa que aponta corretamente a vazão
programada na bomba infusora para o
cumprimento da referida prescrição:

No que se refere aos cuidados a serem
adotados para prevenir infecção da ferida
cirúrgica, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

(A) 152 ml/h.
(B) 158 ml/h.
(C) 162 ml/h.
(D) 170 ml/h.
(E) 172 ml/h.

I – Deve-se preparar a pele com aparelhos que
cortam os pelos rente a pele, evitando
escoriações.
II – Deve-se orientar o paciente a retirar o
curativo após 24 horas da cirurgia, no
momento do banho, com o auxílio da água
morna do chuveiro.

QUESTÃO 25
Depois da realização da glicemia capilar, o
técnico de enfermagem nota elevação do nível
glicêmico do paciente. Consoante a prescrição
médica, ele deverá administrar:
(A) insulina regular, a fim de diminuir níveis
glicêmicos de forma célere.
(B) cortisol, a fim de estimular o fígado a
sintetizar a glicogenólise.
(C) sibutramina, a fim de reduzir os níveis
glicêmicos.
(D) paracetamol, a fim de elevar os ácidos
graxos.
(E) vitamina E, a fim de elevar o nível de
gordura não saturada no organismo.

QUESTÃO 26
Como se sabe, uma vítima de hemorragia pode
apresentar diversos sinais e sintomas. Assinale
a alternativa que NÃO corresponde a esses
casos:
(A) Sensação de sede.
(B) Mucosa corada.
(C) Náuseas e vômitos.
(D) Sudorese fria.
(E) Pulso rápido e fino.
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III – Deve-se manter a ferida impermeável e
seca para funcionar como barreira mecânica
entre a ferida e o meio ambiente.
(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 I e III são verdadeiros.

QUESTÃO 28
No que se refere ao tratamento de ferimento
corto-contuso com presença de hemorragia,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – encaminhar amostra de sangue para análise
laboratorial e preparar material para intubação.
II – lavar constantemente o local com água
corrente e sabão glicerinado e proteger com
cobertura de alginato de cálcio.
III – conter o sangramento aplicando pressão
no local da hemorragia e realizar curativo
compressivo.
(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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QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Quantos gramas de glicose há em 30 ml de soro
glicosado 5%?

O médico prescreveu para um determinado
paciente soro glicosado 500 ml para correr em
6 horas. Contudo, a unidade hospitalar só
dispõe de equipo de microgotas. Assim,
quantas gotas devem correr por minuto?

(A) 2,5 g.
(B) 2,9 g.
(C) 3,4 g.
(D) 3,8 g.
(E) 5,2 g.

(A) 65 mgt/minuto.
(B) 71 mgt/minuto.
QUESTÃO 30

Consoante a Lei do Exercício Profissional de
Enfermagem, assinale a alternativa que
apresenta uma conduta da competência do
técnico de enfermagem:
I - Participação na programação da assistência
de enfermagem.
II – Chefia da unidade de enfermagem.
III – Prescrição de medicamentos não
controlados.
(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 31
No que se refere às proibições do profissional
de enfermagem previstas no Código de Ética
da categoria, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – Omitir, em proveito próprio, referência a
pessoas ou instituições.
II – Anunciar título ou qualificação que não
possa comprovar.

(C) 78 mgt/minuto.
(D) 81 mgt/minuto.
(E) 83 mgt/minuto.
QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome da doença que o exame
VDRL identifca:
(A) HPV.
(B) HIV.
(C) Herpes.
(D) Malária.
(E) Sífilis.
QUESTÃO 34
Infração cuja sanção tenha sido a proibição do
exercício da profissão pelo prazo não superior
a 29 dias constitui:
(A) advertência.
(B) suspensão.
(C) cassação.
(D) expulsão temporária.
(E) expulsão definitiva.
QUESTÃO 35

III – Inserir imagens ou informações que
possam identificar pessoas e instituições sem
sua prévia autorização.

No intuito de minimizar a sobrecarga cardíaca
de um determinado paciente com diagnóstico
de IAM, o profissional de saúde deverá
posicioná-lo da seguinte maneira:

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(A) decúbito frontal.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(B) decúbito direto.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(C) decúbito inverso.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

(D) decúbito elevado.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(E) decúbito indireto.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

São direitos dos profissionais de enfermagem
previstos no Código de Ética:
I – Aprimorar seus conhecimentos técnicos,
científicos e culturais que dão sustentação a
sua prática profissional.

No que se refere às responsabilidades e deveres
do profissional de enfermagem para com a
pessoa, a família e a coletividade, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

II – Obter desagravo público por ofensa que
atinja a profissão, por meio do Conselho
Federal de Enfermagem.

I – Prestar assistência de enfermagem sem
discriminação de qualquer natureza, salvo
objeção de índole pessoal.

III – Exercer a enfermagem com liberdade,
autonomia e ser tratado segundo os
pressupostos legais, éticos e dos direitos
humanos.

II – Respeitar, conhecer e realizar ações que
garantam o direito da pessoa ou de seu
representante legal, de tomar decisões sobre
sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

III – Respeitar o puder, a privacidade e a
intimidade do ser humano, em todo seu ciclo
vital, inclusive nas situações de morte e pósmorte.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

(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.
QUESTÃO 37
No que se refere aos cuidados para com os
pacientes em uso de sonda nasoentérica,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – O volume residual gástrico deve ser
verificado antes de cada infusão de nutrição
enteral.
II – A sonda deve ser lavada antes e depois da
administração de medicamentos.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros

QUESTÃO 39
No que se refere às vantagens da via oral ou
sublingual
para
administração
de
medicamentos, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – São econômicas.

III – O posicionamento da sonda deve ser
confirmado somente por ausculta gástrica,
imediatamente após a sua inserção para o
começo da dieta.

II – São vias convenientes e confortáveis para
o paciente.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(E) Todos os itens são verdadeiros.
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III – Os medicamentos podem produzir efeitos
locais ou sistêmicos.
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QUESTÃO 40
Assinale a alternativa que apresenta o nome
correto da doença que o exame “Elisa” é capaz
de identificar:
(A) HIV/Aids.
(B) Coqueluche.
(C) Tuberculose.
(D) Hepatite B.
(E) Leptospirose.
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