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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Invenções, modas e produtos interessantes
apareceram sem parar ao longo dos quinze
anos que se seguiram à guerra. Ideias que nem
sequer podiam ser testadas na sóbria década de
1930 e na belicosa década de 1940 de repente
pareciam plausíveis. Raramente a história do
mundo viu surgirem tantas inovações ou
promessas de novidades. O lazer e a vida
cotidiana foram sacudidos e mudaram. O
gramofone se transformou em toca-discos. A
gravação por meio magnético, tão importante
para a televisão e os computadores, surgiu a
partir de uma antiga invenção dinamarquesa. A
grande tela de projeção, chamada de
cinemascope, foi instalada em vários cinemas
no início da década de 1950. Filmes coloridos
tornaram-se comuns. As lojas de roupas
renasceram quando o parisiense Christian
Dior, durante o gélido mês de fevereiro de
1947, introduziu seu New Look. As roupas
econômicas e limitadas do tempo da guerra –
desenhadas de modo que se utilizasse o
mínimo de tecido possível – foram desafiadas
pelos vestidos longos, fluidos e vincados, bem
como pelos casacos de cintura marcada do
estilista que devolveu a elegância ao vestuário
feminino. Era uma moda ousada, que deixava
à mostra braços e ombros. O Vaticano reagiu
por meio de um decreto, em 1960, que proibia
mulheres em tais trajes de receber sacramentos
na igreja. A imagem dos televisores, embora
melhorasse a cada dia, ainda não havia
conquistado o mundo inteiro. Sua chegada foi
vagarosa e deveu muito a Paul Nipkow, um
alemão de 24 anos de idade que criou um
“disco em espiral que girava” e era capaz de
captar e reproduzir imagens – a essência da
televisão. (BLAINEY, Geoffrey, Uma Breve
História do Século XX, 2 ed. São Paulo:
Fundamento, 2011, p. 225).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – As pessoas só começaram a se interessar
por moda depois da Segunda Guerra Mundial.
II – Após a Segunda Guerra Mundial surgiram
uma quantidade considerável de novidades.
III – O toca-discos transformou-se em
gramofone.
(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 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – O dinamarquês Christian Dior introduziu
em Paris uma moda ousada.
II – O Vaticano excomungou todas as mulheres
que se vestiam à nova moda.
III – Os filmes coloridos passaram a ser
exibidos a partir da década de 1930.
(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) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 03
No início do texto, o autor utiliza a palavra
“belicosa”. Assinale a alternativa que NÃO
apresenta um sinônimo para tal palavra:
(A) marcial.
(B) belígero.
(C) ordeiro.
(D) animoso.
(E) colérico.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 07

A palavra “raramente”, utilizada pelo autor no
início do texto, possui a seguinte classificação
gramatical:
(B) adjetivo.

Uma pastelaria vende 4.800 (quatro mil e
oitocentos) pastéis por mês, mas pretende
aumentar as vendas em 35% (trinta e cinco por
cento). Se isso de fato ocorrer, pode-se dizer
que a pastelaria terá vendido a seguinte
quantidade de pasteis:

(C) preposição.

(A) 6.320.

(D) conjunção.

(B) 6.360.

(E) substantivo.

(C) 6.480.

(A) advérbio.

(D) 6.510.
QUESTÃO 05

(E) 6.560.

No que se refere ao correto uso da crase,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Ele vai à Brasília.
II – Ele vai à Bahia.
III – Ele vai à Londres.
(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) Todos os itens são verdadeiros.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números reais:
70 x 22 + 22
(A) 1.462.
(B) 1.542.
(C) 1.562.
(D) 1.572.
(E) 1.582.

QUESTÃO 08
Uma equipe de 5 médicos levou 12 dias para
realizar as cirurgias de um hospital.
Considerando a mesma proporção, quantos
dias levariam 30 médicos para realizar tais
cirurgias?
(A) 2.
(B) 3.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 8.

QUESTÃO 09
No final do ano, uma determinada empresa
realizou um balancete no qual constou que
certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao
ano durante 8 meses, rendendo juros simples
no valor de R$ 192,00. Diante dessas
informações, pode-se afirmar que o capital
aplicado foi de:
(A) R$ 860,00.
(B) R$ 900,00.
(C) R$ 920,00.
(D) R$ 960,00.
(E) R$ 990,00.

Auxiliar de Enfermagem

Página 2 de 8

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista / SP – Concurso Público 02/2019

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Em um determinado país há 11 milhões de
trabalhadores desempregados, mas o Governo
pretende reduzir esse número em 30%. Se isso
vier a ocorrer, o número de pessoas sem
emprego será de:
(A) 7.700.000.

No final do mês de outubro de 2019, o Estado
Islâmico (EI/ISIS/DAESH) confirmou a morte
de seu líder, numa operação realizada por
tropas norte-americanas. Assinale a alternativa
que apresenta corretamente o nome de referida
pessoa:

(B) 7.780.000.

(A) Samir Al Hallah.

(C) 7.950.000.

(B) Abu Bakr al-Baghdadi.

(D) 8.100.000.

(C) Hassam Ibrahim.

(E) 8.200.000.

(D) Yussuf Kazim.

ATUALIDADES
QUESTÃO 11
No mês de outubro de 2019, dois escritores
foram laureados pela Academia Sueca com o
Prêmio Nobel de Literatura. Assinale a
alternativa que apresenta corretamente o nome
de um desses escritores:

(E) Ahmud Zahir.

QUESTÃO 14

(B) Günther Grass.

No dia 02 de dezembro de 2019, a Rússia e um
outro país inauguraram um importante
gasoduto com milhares de quilômetros.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome desse país que receberá
gás natural dos russos:

(C) Wim Wenders.

(A) Índia.

(D) Hermann Hesse.

(B) Paquistão.

(E) Thomas Mann.

(C) China.

(A) Peter Handke.

(D) Japão.
QUESTÃO 12
No dia 27 de dezembro de 2019, um avião com
aproximadamente cem pessoas caiu logo após
a decolagem, deixando mortos e feridos.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome do país em que tal
incidente ocorreu:
(A) Azerbaijão.
(B) Afeganistão.
(C) Armênia.
(D) Cazaquistão.
(E) Uzbequistão.

(E) Finlândia.

QUESTÃO 15
No dia 28 de novembro de 2019 foi realizada
eleição presidencial no Uruguai. Assinale a
alternativa que aponta corretamente o nome do
vencedor:
(A) Luis Lacalle Pou.
(B) Ernesto Azunga.
(C) Sebastián Mariz.
(D) Albero Hernandez.
(E) Juan de Zabala.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Para abrir a guia “Substituir” na janela
“Localizar e Substituir” (MS Word 2010),
deve-se utilizar as seguintes teclas de atalho:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 19
Se o usuário do MS Excel 2010 quiser aplicar
o formato de número geral em uma célula, ele
deve digitar as teclas de atalho CTRL +
(A) Page Up.

(A) CTRL + U.

(B) Page Down.

(B) CTRL + B.
(C) CTRL + W.

(C) SHIFT + ~
(D) Alt.

(D) CTRL + V.

(E) Enter.

(E) CTRL + L.

QUESTÃO 17
Um determinado usuário está preparando um
folder para uma campanha publicitária e deseja
imprimir em A3 ou A2. No MS Word 2010,
em sua configuração padrão, A3 e A2 são
opções de:
(A) Estilo.
(B) Tamanho do papel.
(C) Margens.

QUESTÃO 20
Em se tratando de MS Excel 2010, qual é a
função das teclas CTRL + 6?
(A) Alterna entre ocultar e exibir objetos.
(B) Oculta as linhas selecionadas.
(C) Oculta as colunas selecionadas.
(D) Aplica ou remove tachado.
(E) Aplica ou remove sublinhado.

(D) Impressora.
(E) Correção da página.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa que apresenta o atalho
por teclado usado para salvar modificações
realizadas durante a edição e formatação no
MS Power Point 2010:
(A) CTRL + G.
(B) CTRL + B.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
No que se refere à administração de
medicamentos por via intramuscular (IM),
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Não se deve injetar medicamentos por via
IM no mesmo músculo repetidamente.
II – O ângulo de introdução para uma injeção
intramuscular é 90°.

(D) CTRL + Y.

III – O medicamento IM na região dorsoglútea
deverá ser administrado no quadrante súperomedial do glúteo.

(E) CTRL + S.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(C) CTRL + N.

(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.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Diante de um paciente com quadro de
insuficiência respiratória, o Auxiliar de
Enfermagem deverá esperar que, dentre as
condutas adotadas para solucionar o problema,
aquela que terá inicialmente maior impacto
será:

No auxílio ao médico para a retirada do tubo
de um dreno de tórax, o Auxiliar de
Enfermagem deverá:

(A) Fornecer oxigênio por cateter nasal.
(B) Tratar o fator causal.
(C)
Administrar
imediatamente.

broncodilatador

(D) Realizar fisioterapia respiratória.
(E) Realizar aspiração orotraqueal.

QUESTÃO 23
Que nome se dá ao método que promove a
eliminação ou destruição de todos os
microrganismos, patogênicos ou não, na forma
vegetativa, presentes em artigos e objetos
inanimados?
(A) assepsia.
(B) degermação.
(C) esterilização.
(D) desinfecção.
(E) antissepsia.

QUESTÃO 24
Como se sabe, a infecção pelo vírus da dengue
apresenta três fases clínicas: febril, crítica e de
recuperação. Assinale a alternativa que
apresenta os sintomas da fase febril:
(A) extremidades frias e hipotensão arterial.
(B) adinamia e artralgia.
(C) taquipneia e pulso fraco.
(D) débito urinário aumentado e rash cutâneo.
(E) diarreia e tosse seca.

Auxiliar de Enfermagem

I – Elevar o frasco de drenagem acima do tórax
antes do dreno (tubo) ser clampeado.
II – Desconectar e retirar previamente frascos
e conexões que compõem o sistema de
drenagem.
III – Manter o paciente em jejum por pelo
menos 60 minutos antes do procedimento.
(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 26
A vacina tríplice viral deve ser administrada
via:
(A) intramuscular.
(B) intradérmica.
(C) oral.
(D) subcutânea.
(E) taloidal.
QUESTÃO 27
No que se refere às técnicas básicas de
curativo, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Para incisões cirúrgicas, a oclusão deverá
ser por 24 a 48 horas, mantendo o curativo
seco.
II – Em ferida aberta, a limpeza deve ser
executada pela técnica da irrigação por
pressão.
III – Em feridas sépticas, a limpeza deve ser
iniciada primeiro na lesão e, em seguida, na
pele limpa.
(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.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

No que se refere à tuberculose, pode-se afirmar
que são sintomáticos respiratórios:

Como se sabe, a via mais desejável para
administrar medicamentos é a boca. Para tanto,
o profissional deve seguir algumas diretrizes
ao ministrar medicações por essa via. Sobre o
tema, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

(A) Tosse seca há pelo menos cinco dias.
(B)Tosse seca com expectoração e febre há
pelo menos cinco dias.
(C) Tosse seca e febre maior de 38°C há pelo
menos dez dias.
(D) Tosse seca com expectoração há, pelo
menos, três semanas.
(E) Tosse seca com presença de catarro
esverdeado e febre há mais de três dias.
QUESTÃO 29
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 - É considerada situação atenuante realizar
atos sob coação e/ou intimidação.
II - É considerada situação agravante cometer
infração por sobrecarga na escala de serviço.

I – Se o paciente não for capaz de segurar os
medicamentos, deve-se colocar a borda do
copo de medicação junto aos lábios dele e
introduzir delicadamente cada medicamento
em sua boca, um por vez.
II – Deve-se alertar o paciente para mastigar e
engolir pastilhas.
III – Ao preparar medicamentos líquidos,
deve-se segurar o frasco com o rótulo virado
oposto à palma da mão.
(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.

III – É considerada situação atenuante cometer
infração dolosa.
(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.
QUESTÃO 30

QUESTÃO 32
Que nome se dá a uma paciente que deu à luz
pela primeira vez?
(A) multípara.
(B) primípara.
(C) nuligesta.
(D) multigesta.
(E) nulípara.

No que se refere ao teste do pezinho, assinale
a alternativa correta:

QUESTÃO 33

(A) A criança deve ser deitada para a coleta do
exame.

Que nome se dá ao período que se inicia após
a expulsão da placenta e das membranas
ovulares?

(B) Se a coleta ocorrer após 48 horas de vida,
deve-se coletar novamente o exame.

(A) puerpério intermediário.

(C) A coleta deve ser feita à temperatura
ambiente, a fim de que se evite sangramento.

(B) puerpério indireto.

(D) A coleta deve ser feita antes de 48 horas de
vida.

(D) puerpério tardio.

(C) puerpério remoto.
(E) puerpério imediato.

(E) A punção deve ser feita na região lateral do
calcanhar.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

No que se refere à amamentação de um recémnascido, a(s) técnica(s) correta(s) são:

Assinale a alternativa que apresenta sinais e
sintomas da desidratação:

I – Cabeça do bebê no mesmo nível da mama
da mãe e o queixo estar tocando-a.

(A) dispneia e anasarca.
(B) hipotensão arterial e taquicardia.
(C) pele fria e dispneia.
(D) hipotermia e saturação de O2 (oxigênio).
(E) hipotensão postural e oligúria.

II – Bebê apresenta bochechas encovadas
durante a sucção.
III – Bebê realiza sons audíveis com a língua
ao sugar a mama.

QUESTÃO 38

(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.
QUESTÃO 35
O auxiliar de enfermagem deve limpar as
feridas abertas em ambiente hospitalar com:
(A) água esterilizada à temperatura ambiente.
(B) PVPI.
(C) água esterilizada morna.
(D) água oxigenada.
(E) cloreto de sódio 0,9% morno.
QUESTÃO 36
No que se refere à sondagem por via gástrica,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Deve-se verificar a narina com maior fluxo
de ar antes de realizar a operação.
II – Se o paciente apresentar tosse durante a
sondagem, deve-se parar o procedimento até
que ele respire novamente.

Como se sabe, o Auxiliar de Enfermagem tem
papel fundamental nas atividades educativas
desenvolvidas com a gestante durante o prénatal na atenção primária à saúde, orientandoa:
I – a cuidar das mamas, que deve incluir o uso
de sutiãs largos para evitar lesões na pele e a
aplicação de pomadas lubrificantes nos
mamilos.
II – a realizar o teste anti-HIV antes do prénatal, reforçando que um teste negativo
dispensa o uso de preservativos durante as
relações sexuais na gestação.
III – a vacinar contra o tétano, enfatizando que
o problema ocorre por contaminação durante a
secção do cordão umbilical, com uso de
substâncias e instrumentos contendo esporos
do bacilo e/ou pela falta de higiene nos
cuidados com o recém-nascido.
(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) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 39

III – Deve-se lubrificar os 2 centímetros
iniciais da extremidade distal da sonda com
anestésico gel.

Para a prevenção do tétano, uma criança com
um ano de idade deve ter recebido todas as
doses da vacina:

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(A) tetra viral.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(B) pentavalente.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(C) rotavírus humano.

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

(D) tríplice viral.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(E) pneumocócica 10 valente.
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QUESTÃO 40
O local e o vaso sanguíneo geralmente
utilizados na coleta de sangue são,
respectivamente:
(A) o braço e a artéria dorsal.
(B) o punho e a artéria radial.
(C) o braço e a veia basílica.
(D) a mão e a veia carótida.
(E) o braço e a veia femoral.
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