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Quantidade de 

questões
Valor de cada 

questão
Língua P o rtu g u e s a 15 2

In fo rm á t ic a  Básica 10 1
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Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

IBADE -  INSTITUTO BRASILEIRO DE 
APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO



(  LÍNGUA PORTUGUESA )

Texto para responderás questões de 01 a 15.

Secretário

Conheci Secretário há quatro anos. Araras e 
Itaipava já mostravam sinais de saturação, com 
engarrafamentos e preços nada convidativos, 
enquanto a pequena cidade, localizada em uma 
estrada sinuosa a 8 quilômetros da BR 040, mantinha 
ares de roça.

Ao contrário de Petrópolis e Teresópolis, 
descobertas antes da consciência ecológica, 
Secretário se desenvolvia com a presença forte do 
Ibama, coibindo desmatamentos e autuando as 
propriedades que não se enquadravam na lei. Os 
próprios moradores pareciam entender os riscos de a 
região ter se tornado o novo destino na serra e se 
empenhavam na preservação dos rios e florestas.

De lá para cá, o comércio local refinou-se, a 
terra valorizou-se, mas Secretário continua agreste.

Uma semana atrás, voltando para o calor do 
Rio, li na coluna de Ancelmo Gois uma nota sobre o 
projeto de um condomínio de 140 apartamentos ao 
lado de um campo de golfe em Secretário.

Dias antes, por acaso, eu havia visto um 
programa sobre o impacto dos gramados de golfe no 
meio ambiente. Para manter as longas extensões de 
grama fofa e compacta, é necessário acrescentar ao 
solo caminhões de aditivos químicos. Apesar de 
verdes, os campos nada teriam de naturais.

Foi nisso que pensei ao ler a notícia. Nisso e 
nos prédios de três andares espalhados pelas 
pradarias. Será mesmo essa a vocação de 
Secretário? Abrigar um megaempreendimento tão 
artificial quanto a Disney? É difícil prever.

No nosso antigo sítio de Teresópolis -  uma 
propriedade modesta comprada por meus pais nos 
anos 50 - ,  o entorno do vilarejo de Venda Nova se 
dividia entre as aldeias de agricultores de agrião, 
couve e feijão e as casas futuristas dos turistas de fim 
de semana, com piscinas em forma de ameba.

O tempo optou pelo agronegócio familiar, e os 
escombros das construções modernosas se 
transformaram em vestígios de uma civilização 
perdida no meio das hortas.

Em Secretário, as grandes fazendas de gado 
e a distância da BR preservaram os pastos, matas e 
rios. Eu fui parar lá a conselho de amigos, faço parte 
da invasão que ameaça mudar o caráter de 
Secretário.

Entendo as razões do capital. Não há por que 
dar as costas aos dividendos da terra. Os latifúndios 
tendem a se dividir entre os membros das próprias 
famílias e o destino que cada um dará ao seu 
quinhão.

Ouvi opiniões favoráveis ao golfe e críticas 
ferozes de gente que nasceu ali. Um grupo acredita 
que o esporte de elite atrairá dinheiro, o outro acredita 
que Secretário entrará na era dos resorts, dos 
condomínios de apartamentos, e perderá seu 
encanto.

Seja qual for o lado, é sempre bom lembrar do 
que ocorreu em Búzios, onde a Praia da Ferradura foi 
transformada no paraíso dos jet skis e dos banana 
boats. E não esquecer da brutal favelização de Angra, 
Petrópolis e Teresópolis.

Araras soube se preservar. Itaipava menos, é 
impossível sair da cidade nos horários de pico. 
Secretário tem a oportunidade de crescer com 
planejamento e bom-senso.

Seria bom poder contar com os dois.
(TORRES, Fernanda. Veja R/o,14 fev. 2014.)

(Questão 01 )------------------------------------------------------------

A s s i n a l e  a a l t e r n a t i v a  que  a p r e s e n t a ,  
respectivamente, os sinônimos das palavras 
destacadas no trecho: “Secretário se desenvolvia 
com a presença forte do Ibama, COIBINDO 
desmatamentos e AUTUANDO as propriedades que 
não se enquadravam na lei.”

A) multando-impedindo

B) reprimindo-processando

C) confiscando-preservando

D) veiculando-originando

E) escandalizando-multando

(Questão 02 )------------------------------------------------------------

Pode-se dizer, pela leitura do texto, que no segundo 
parágrafo a palavra RISCOS se refere:

A) àdescaracterização da cidade.

B) ao refinamento do comércio local.

C) ao aragreste que a cidade apresenta.

D) à consciência ecológica.

E) ao agronegócio familiar.



A oração destacada em: “ENQUANTO A PEQUENA 
CIDADE, localizada em uma estrada sinuosa a 
8 quilômetros da BR 040, MANTINHA ARES DE 
ROÇA.” expressa ideia de:

(Questão 03 )------------------------------------------------------------

A) consequência

B) conformidade.

C) tempo.

D) causa.

E) comparação.

(Questão 04 )------------------------------------------------------------

Obedecendo à coerência verbal, que forma deve 
assumir o verbo MANTER na frase abaixo?

Se a cidade______________ ares de roça, talvez não
fosse tão procurada pelos turistas.

A) mantivesse

B) mantesse

C) manteve

D) mantinha

E) manteria

(Questão 05 )------------------------------------------------------------

Nas opções seguintes, a palavra que pode substituir 
a conjunção destacada em: “De lá para cá, o 
comércio local refinou-se, a terra valorizou-se, MAS 
Secretário continua agreste.” sem alteração de 
sentido é:

A) porque.

B) portanto.

C) logo.

D) conquanto

E) contudo.

(Questão 06 )------------------------------------------------------------

Assinale a classificação da oração destacada em: 
“PARA MANTER AS LONGAS EXTENSÕES DE 
GRAMA FOFA E COMPACTA, é necessário 
acrescentar ao solo cam inhões de aditivos 
químicos.”.

A) Subordinada substantiva subjetiva

B) Subordinada adverbial condicional

C) Coordenada sindética conclusiva

D) Subordinada adverbial final

E) Coordenada sindética explicativa

Assinale o grau em que foi empregado o adjetivo 
A R T I F I C I A L  na f r a s e :  “ A b r i g a r  um 
m egaempreendimento tão artific ia l quanto a 
Disney?”.

(Questão 07 )------------------------------------------------------------

A) Superlativo absoluto analítico

B) Superlativo absoluto sintético

C) Comparativo de superioridade

D) Comparativo de igualdade

E) Superlativo relativo de superioridade

(Questão 08 )------------------------------------------------------------

Marque a opção em que as duas palavras transcritas 
do texto foram acentuadas segundo a mesma regra.

A) difícil-caráter

B) quilômetros-atrás

C) críticas-atrairá

D) entrará-ecológica

E) químicos-paraíso

(Questão 09 )-------------

Na palavra ECOLÓGICA, o radical eco- tem o 
seguinte significado:

A) floresta.

B) morte.

C) manutenção.

D) casa.

E) desenvolvimento.

(Questão 10 )------------------------------------------------------------

Assinale a função sintática que exerce o termo 
destacado na oração: “é necessário acrescentar 
AO SOLO caminhões de aditivos químicos.” .

A) Objeto indireto

B) Adjunto adverbial

C) Objeto direto

D) Adjunto adnominal

E) Complemento nominal



(Questão 11

De acordo com a norma culta da língua, em uma das 
frases retiradas do texto ocorre um deslize quanto à 
regência verbal. Assinale-a.

A)
Petrópolis e Teresópolis.”

B)
BR preservaram os pastos, matas e rios.”

C)
florestas.”

D)
quanto a Disney?”

E) “O tempo optou pelo agronegócio familiar”

(Questão 12 ) -

Se a oração “onde a Praia da Ferradura FOI 
TRANSFORMADA no paraíso dos jet skis e dos 
banana boats.” for reescrita na voz ativa, a forma 
verbal destacada deverá ser registrada tal como se 
apresenta na alternativa:

A) transformaram.

B) transformassem.

C) transformam.

D) transformariam.

E) transformavam.

(Questão 13 )------------------------------------------------------------

Assinale a opção que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

É necessário q u e ___pessoas deixem de lado
_ ambição e se ded iquem ___ preservação do

meio ambiente.

A) às - à - a

B) às - a - a

C) as - à - à

D) as - a - à

E) as - a - a

(Questão 14

Assinale a opção cujo substantivo apresenta sufixo 
que denota diminutivo.

A) turistas

B) vilarejo

C) moradores

D) condomínio

E) ambiente

Indique a forma verbal simples que corresponde à 
composta destacada em: “Dias antes, por acaso, eu 
HAVIA VISTO um programa sobre o impacto dos 
gramados de golfe no meio ambiente.”.

A) via

B) vi

C) vejo

D) visse

E) vira

(  INFORMÁTICA BÁSICA )

(Questão 15

(Questão 16 )------------------------------------------------------------

No Microsoft Office Word, ao selecionar a opção 
Salvar:

A) a data de criação do arquivo será alterada.

B)
pasta do arquivo original.

C)
pasta Rascunho.

D) um arquivo será salvo com a extensão “cópia”.

E) as alterações serão salvas no arquivo original.

(Questão 17

No Windows, após se executar a combinação de 
teclas CTRL+ALT + DEL pode-se:

A) acionaroGerenciadorde Tarefas.

B) alterar entre as janelas ativas do Windows.

C) apagar um arquivo definitivamente.

D) imprimirum documento.

E) mover um arquivo para a Área de Trabalho.



(Questão 18 ) -

Em um sistema Correio Eletrônico, a imagem que 
representa que o email possui um ou mais arquivos 
anexadosé:

A)

B)

C)

D) 0
E)

(Questão 19 ) -

No Microsoft Office Word, para exibir o número da 
página na parte inferior de um documento, 
recomenda-se utilizar o recurso:

A) rodapé.

B) cabeçalho.

C) seção.

D) referências.

E) posição.

(Questão 20 ) -

Para se ter acesso a um arquivo armazenado em um 
sistema de Cloud Storage é preciso ter:

A) redeWI-FI.

B) antivírus instalado.

C) acesso à internet.

D) sistema de compartilhamento de arquivos.

E) Firewall.

(Questão 21 ) -

No Microsoft Office Excel, para se recuperar linhas 
apagadas por engano na última ação realizada pelo 
usuário, deve-se utilizar o recurso representado pelo 
ícone:
A) Recortar

C)

D)

E)
^  Pincel de Formatação

(Questão 22 ) -

As redes sociais existentes nos moldes atuais 
devem-se basicamente à:

A)
impressão em 3D.

B) importação de arquivo.

C)
afins.

D) digitalização de informações em tempo real.

E) propagação de ferramentas de busca e pesquisa.

(Questão 23 ) -

Observe a seguir a barra exibida no Windows Internet 
Explorer.

> Este Computador > Documentos > Downloads

As informações contidas na barra representam:

A) pastas.

B) impressoras.

C) arquivos.

D) ferramentas do Windows.

E) dispositivos de rede.



Observe a seguir uma área selecionada em um 
documento Microsoft Excel.

(Questão 24 )------------------------------------------------------------

Cada uma das áreas demarcadas representa um(a)

A) coluna.

B) linha.

C) planilha

D) filtro.

E) célula.

(Questão 25 )------------------------------------------------------------

Para aumentar o nível de segurança das informações 
armazenadas em um computador, recomenda-se:

A) evitar a instalação de antimalwares.

B) utilizar níveis de permissão na web baixo.

C) aumentar a utilização de Cookies.

D) priorizar a execução de códigos móveis.

E)
quando usar computadores de terceiros.

(  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 26 )------------------------------------------------------------

O padrão rítmico da respiração e os ajustes que 
ocorrem nessa ação particular estão integrados em 
porções do tronco cerebral, conhecidas como centro 
respiratório. Desse centro partem os nervos 
responsáveis pela contração dos m úsculos 
respiratórios. A respiração é, portanto, controlada 
automaticamente por um centro nervoso que se 
localiza no(s):

A) diafragma.

B) bulbo.

C) medula espinhal

D) cerebelo.

E) pulmões.

(Questão 27 )--------------------------------------------

O agente etiológico da doença de Chagas é

A) Histoplasma capsulatum.

B) Neissería meningitidis.

C) Trypanosoma cruzi.

D) Toxoplasma gondii.

E) Treponema pallidum.

(Questão 28 )------------------------------------------------------------

De acordo com o calendário vacinai, as vacinas 
preconizadas para crianças de dois meses de idade 
são:

A) pentavalente 1a dose, poliomielite 1a dose (VIP), 
pneumocócica conjugada 1a dose e rotavírus 
1a dose.

B)
1a dose.

C)
pneumocócica conjugada 1a dose e tríplice virai 
1a dose.

D) pentavalente 2a dose, poliomielite 2a dose (VIP) e 
pneumocócica conjugada 2a dose

E) pentavalente 1a dose, m eningocócica C 
conjugada 1a dose, poliomielite 1a dose (VIP) e 
rotavírus 1a dose.

(Questão 29 )------------------------------------------------------------

Marque a alternativa referente à condição materna 
em que o aleitamento materno não deve ser 
contraindicado ou interrompido.

A) Mãe que faz uso de antineoplásicos.

B) Mães infectadas pelo HlV.

C)
localizadas na pele da mama.

D) Mãe com doença de Chagas na fase aguda.

E) Mãe com hanseníase.



Com relação ao modo de preparo da claritromicina 
marque a alternativa correta.

A)
IV direta e por infusão IV. Para uso IM: 
reconstituir 500 mg de claritromicina com 3 mL 
de água destilada ou com solução fisiológica 
ou glicosada 5%.

B)
IV direta quanto por administração intramuscular. 
Para uso IM: reconstituir o pó liofilizado com água 
destilada utilizando 2 mL para 500 mg de 
claritromicina.

C)
vias IM ou IV direta. Deve ser administrada por 
infusão IV, através de reconstituição do pó 
liofilizado com 10 mL de água destilada e 
posterior diluição em solução fisiológica, 
glicosado 5%, glicofisiológico ou ringer lactato.

D)
IV direta quanto por infusão intermitente. Não é 
adequada para administração intramuscular. 
Reconstituir 100 mg de claritromicina em 10 mL 
de água para injeção. Em seguida, diluir em 
50 mLde solução fisiológica.

E)
IV direta quanto por infusão intermitente. Para 
uso IV direto: utilizar 5 mL de água destilada ou 
de solução fisiológica ou glicosada para 500 mg 
de claritromicina.

(Questão 30 )------------------------------------------------------------

(Questão 31 )------------------------------------------------------------

Conforme a Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, 
art. 18, que dispõe das penalidades a serem impostas 
pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, 
a suspensão consiste na proibição do exercício 
profissional da enfermagem por um período não 
superiora:

A) 20 (vinte) dias.

B) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

C) 29 (vinte e nove) dias.

D) 60 (sessenta) dias.

E) 31 (trinteeum)dias.

As atividades de vida diária (AVD) são relacionadas 
ao autocuidado e que, no caso de limitação de 
desempenho, normalmente requerem a presença de 
um cuidador para auxiliar a pessoa idosa a 
desempenhá-las. As AVD são diferentes das 
atividades instrumentais da vida diária (AIVD). Esta 
última indica a capacidade de um indivíduo em levar 
uma vida independente dentro da comunidade. 
Dentre as opções a seguir, marque a alternativa que 
apresenta atividades relacionadas apenas as AVDs.

A)
preparar refeições e deambular.

B)
suas necessidades fisiológicas e realizar 
compras.

C) Alimentar-se, banhar-se, vestir-se e deambular.

D)
medicamentos.

E)
tarefas domésticas leves.

(Questão 32 )------------------------------------------------------------

(Questão 33 )------------------------------------------------------------

O corrimento vaginal pode ser algo completamente 
normal ou um sinal de doença ginecológica. Marque a 
opção que apresentam causas patológicas para o 
corrimento vaginal.

A) Mioma,candidíaseeclamídia

B) Câncer de rim, vaginose bacteriana e gonorreia

C) Clamídea,vaginosecitolíticaetricomoníase

D) Tricomoníase, mucorreia e candidíase

E) Mucorreia, câncer de colo de útero e gonorreia



Os serviços que compõem a rede de saúde mental 
estão divididos em nível primário, secundário e 
terciário e essa divisão visa à atenção integral do 
paciente. Um modelo de atenção integral em saúde 
mental deve contar com o princípio de integração 
entre os diversos serviços, completando-se e não se 
opondo nem se sobrepondo um ao outro. Assinale a 
alternativa que apresenta um dos serviços que 
compõem o nível secundário.

A) Leitos de longa permanência

B) Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais

C) Centro de Atenção Psicossocial

D) Unidades de Atenção Básica de Saúde (UABS)

E) Equipes de psiquiatria no SAMU

(Questão 34 )------------------------------------------------------------

(Questão 35 )------------------------------------------------------------

M arque a a lte rn a tiv a  que co rre spond e  à 
característica de um curativo ideal.

A)
o tecido.

B) Agir como porta de entrada de microrganismos.

C) Manter o local entre ferida e curativo seco.

D) Impediro isolamento térmico.

E) Manter equilíbrio entre a absorção e hidratação.

(Questão 36 )------------------------------------------------------------

O botulismo é uma doença não contagiosa, 
resultante da ação de potente neurotoxina. É uma 
doença de elevada letalidade, considerada como 
emergência médica e de saúde pública, sendo 
importante a realização de seu diagnóstico o mais 
precoce possível. Uma manifestação neurológica 
característica da doença é:

A) artralgiae calafrio.

B) náuseas, vômitos e diarreia.

C) paralisia facial aguda motora descendente.

D) astenia e estado depressivo.

E) paralisia flácida aguda ascendente

O fluxo correto de processamento de artigos críticos 
na Central de Material Esterilizado (CME) desde sua 
chegada até a sua saída é:

A)
e x p o s i ç ã o  ao a g e n t e  de l i m p e z a /  
descontaminação - lavagem, enxágue, secagem, 
inspeção visual e separação dos artigos - 
desinfectar, acondicionar- armazenar e distribuir.

B)
e x p o s i ç ã o  ao a g e n t e  de l i m p e z a /  
descontaminação- lavagem, enxágue, secagem, 
inspeção visual e separação dos artigos- 
distribuição.

C)
e x p o s i ç ã o  ao a g e n t e  de l i m p e z a /  
descontaminação; lavagem, enxágue, secagem, 
inspeção visual e separação dos artigos; 
acondicionar, esterilizar; armazenar e distribuir.

D)
desco n ta m inação  - lavagem , enxágue, 
secagem, inspeção visual e separação dos 
artigos-acondicionar-arm azenare distribuir.

E)
e x p o s i ç ã o  ao a g e n t e  de l i m p e z a /  
descontaminação- lavagem, enxágue, secagem, 
inspeção visual e separação dos artigos- 
armazenar e distribuir.

(Questão 37 )------------------------------------------------------------

(Questão 38 )------------------------------------------------------------

Quantos mL de soro glicosado são necessários para 
administrar 30 g de glicose?
Para responder a questão, considere que o soro é a 
10%, e que se tem 10 g a cada 100 mL.

A) 1000 mL

B) 100 mL

C) 30 mL

D) 150 mL

E) 300 mL



O objetivo da ausculta dos batimentos cardiofetais é 
constatar a cada consulta a presença, o ritmo, a 
frequência e a normalidade dos batimentos cardíacos 
fetais (BCF). É recomendado que esta ausculta deva 
ser realizada com o aparelho sonar após quantas 
semanas de gestação?

A) 20

B) 8

C) 12

D) 15

E) 22

(Questão 39 )------------------------------------------------------------

(Questão 40 ) -

A redução ou remoção de bactérias da pele através 
de limpeza mecânica associada à aplicação de 
agentes químicos se refere ao processo de:

A) sanificação.

B) limpeza.

C) esterilização.

D) degermação.

E) desinfecção.


