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NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 25 (vinte e cinco) questões da Prova de sua Função Pública.
Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na
sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento)
e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do
mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato
em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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01
O Brasil de hoje se depara com importantes questões
que exigem reformas profundas no sistema social.
Quando falamos em um assunto que envolve
amplamente a discussão interconectada dos conceitos
de
capitalização,
integralidade,
idade
mínima,
envelhecimento populacional e expectativa de vida,
paridade e BPC, estamos falando sobre a
(A)
(B)
(C)
(D)

Reforma da Política salarial
Reforma da Previdência
Reforma Política
Reforma Tributária

02
“Em 20 de julho completam-se cinquenta anos do
primeiro pouso do homem na superfície da Lua. Neil
Armstrong, foi o primeiro a desembarcar do Eagle, o
módulo lunar e Edwin Aldrin o segundo; o terceiro
integrante da missão, Michael Collins, continuou em
órbita, a bordo da nave-mãe Colúmbia.”
(revista VEJA, ed. 2.641, ano 52, nro. 27, de 03 de junho de 2019, p. 74)

Onde situava-se a NASA, o centro norte-americano de
controle destas vitoriosas operações?
(A)
(B)
(C)
(D)

Nova York, estado de Nova York
Miami, estado da Florida
Los Angeles, estado da California
Houston, estado do Texas

03
“Há trinta anos, na madrugada de 04 de junho, 300.000
soldados com tanques e armamento pesado avançaram
sobre a Praça da Paz Celestial e dispararam contra a
multidão composta, em sua maioria, de estudantes que lá
se aglomeravam.”
(Revista VEJA, edição 2.638, ano 52, nro. 24, de 12 de junho se 2019, p. 28).

Estes fatos, relembrados recentemente em diversas
partes do mundo, ocorreram em qual parte do oriente?
(A)
(B)
(C)
(D)

Taiwan
Cingapura
China
Hong Kong

doméstica – eu vinha como um homem que vem e vai, e
já teve noites de tormentas e madrugadas de seda, e dias
vividos com todos os nervos e com toda a alma, e
charnecas de tédio atravessadas com a longa paciência
dos pobres – eu vinha como um homem que faz parte da
sua cidade, e é menos um homem que um transeunte, e
me sentia como aquele que se vê nos cartões-postais, de
longe, dobrando uma esquina – eu vinha como um
elemento altamente banal, de paletó e gravata, integrado
no horário coletivo, acertando o relógio do meu pulso
pelo grande relógio da estrada de ferro central do meu
país, acertando a batida do meu pulso pelo ritmo da faina
quotidiana – eu vinha, portanto, extremamente sem
importância, mas tendo em mim a força da conformação,
da resistência e da inércia que faz com que um minuto
depois das grandes revoluções e catástrofes o sapateiro
volte a sentar na sua banca e o linotipista na sua
máquina, e a cidade apareça estranhamente normal – eu
vinha como um homem de quarenta anos que dispõe de
regular saúde, e está com suas letras nos bancos
regularmente reformadas e seus negócios sentimentais
aplacados de maneira cordial e se sente bem disposto
para as tarefas da rotina, e com pequenas reservas para
enfrentar eventualidades não muito excêntricas – e que
cessou de fazer planos gratuitos para a vida, mas ainda
não começou a levar em conta a faina da própria morte –
assim eu vinha, como que ama as mulheres de seu país,
as comidas de sua infância e as toalhas do seu lar –
quando aconteceu. Não foi algo que tivesse qualquer
consequência, ou implicasse novo programa de
atividades; nem uma revelação do Alto nem uma
demonstração súbita e cruel da miséria de nossa
condição, como às vezes já tive.
Foi apenas um instante antes de se abrir um
sinal numa esquina, dentro de um grande carro negro,
uma figura de mulher que nesse instante me fitou e
sorriu com seus grandes olhos de azul límpido e a boca
fresca e viva; que depois ainda moveu de leve os lábios
como se fosse dizer alguma coisa – e se perdeu, a um
arranco do carro, na confusão do trafego da rua estreita e
rápida. Mas foi como se, preso na penumbra da mesma
cela eternamente, eu visse uma parede se abrir sobre
uma paisagem úmida e brilhante de todos os sonhos de
luz. Com vento agitando árvores e derrubando flores, e o
mar cantando ao sol.
FONTE: https://contobrasileiro.com.br/visao-cronica-de-rubem-braga/

04

LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

Texto para as questões de 04 a 08
Visão

Sobre a passagem “eu vinha como um homem que vem e
vai, e já teve noites de tormentas e madrugadas de seda,
e dias vividos com todos os nervos e com toda a alma, e
charnecas de tédio atravessadas com a longa paciência
dos pobres”, é correto afirmar que ela:
(A)

Contém jogos constantes em que uma ideia é causa
e consequência da outra.

(B)

Foi redigida com a intenção de estabelecer ideias e
imagens aleatórias, a fim de estabelecer o sentido
de desorientação do homem naquela circunstância.

(C)

Foi construída com oposições, a fim de que os
extremos
da
existência
humana
fossem
representados.

(D)

Tem por finalidade recriar os mecanismos inseguros
da memória.

Rubem Braga

No centro do dia cinzento, no meio da banal
viagem, e nesse momento em que a custo equilibramos
todos os motivos de agir e de cruzar os braços, de
insistir e desesperar, e ficamos quietos, neutros, presos
ao mais medíocre equilíbrio – foi então que aconteceu.
Eu vinha sem raiva nem desejo – no fundo do coração as
feridas mal cicatrizadas, e a esperança humilde como ave
IPEFAE
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05
Em “eu vinha como um homem que faz parte da sua
cidade, e é menos um homem que um transeunte, e me
sentia como aquele que se vê nos cartões-postais, de
longe, dobrando uma esquina”, o segmento em destaque,
considerando o contexto em que ocorre:

(B)
(C)
(D)

Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

¿?

(A)

Sobrepõe o homem ao transeunte.

10

(B)

Iguala o homem ao transeunte.

(C)

Valoriza o transeunte em detrimento do homem.

(D)

Desvaloriza o homem da mesma maneira que o
transeunte.

Considerando que a proteção dos direitos humanos
através de um regime de direito é essencial para que
ninguém seja subjugado à tirania e a opressão, o que a
Declaração Universal dos Direitos Humanos promove a
respeito dos processos de acusação e julgamento de
uma pessoa?

06
A palavra “faina” é usada em dois momentos no texto.
Sobre ela, é correto afirmar que:
(A)

Tem o sentido de movimentação em ambas as
ocorrências.

(B)

Tem o sentido de movimentação na primeira
ocorrência e de estagnação na segunda ocorrência.

(C)

Tem o sentido de estagnação na primeira ocorrência
e de movimentação na segunda ocorrência.

(D)

Tem o sentido de estagnação em ambas as
ocorrências.

(A)

Será considerada válida a condenação por ações ou
omissões que, no momento da sua prática, não
constituíam ato delituoso à face do direito interno ou
internacional.
Qualquer pessoa pode ser condenada por ato
delituoso ainda que a sua culpabilidade não seja
legalmente provada no decurso de um processo
público.
Toda a pessoa acusada de um ato delituoso
presume-se inocente até que a sua culpabilidade
fique legalmente provada no decurso de um
processo público em que todas as garantias
necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.

(B)

(C)

07
Em “eu vinha como um homem de quarenta anos que
dispõe de regular saúde, e está com suas letras nos
bancos regularmente reformadas e seus negócios
sentimentais aplacados de maneira cordial e se sente
bem disposto para as tarefas da rotina”, o termo em
destaque estabelece ideia de:
(A)

Causa.

(B)

Condição.

(C)

Concessão.

(D)

Finalidade.

(A)

O assunto essencial é a reflexão do narrador sobre
si mesmo, completamente alheio a qualquer detalhe
que tenha marcado seu dia.

(B)

O autor se vê como alguém que não se insere no
mundo e, por isso, necessita de fugas da realidade,
como o sonho, o resgate do passado e, em última
análise, a morte.
O autor reflete sobre si mesmo e seu estar no
mundo, valorizando detalhes do mundo exterior que,
em um instante qualquer, marcou sobremaneira seu
dia.
A reflexão estabelecida no texto é sobre os valores
imateriais, que devem se sobrepor aos valores
materiais.

MATEMÁTICA

Se o terceiro dia depois de amanhã será segunda-feira,
que dia da semana é hoje?

IPEFAE
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A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a
qualidade de vida da população brasileira e intervir nos
fatores que colocam a saúde em risco. Com atenção
integral, equânime e contínua, a ESF se fortalece como a
porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
Sobre as atividades básicas de uma equipe de Saúde da
Família analise os itens abaixo:
I-

Conhecer a realidade das famílias pelas quais
são responsáveis e identificar os problemas de
saúde mais comuns e situações de risco aos
quais a população está exposta.

II -

Executar, de acordo com a qualificação de cada
profissional, os procedimentos de vigilância à
saúde e de vigilância epidemiológica, nos
diversos ciclos da vida.

III -

Promover ações intersetoriais e parcerias com
organizações formais e informais existentes na
comunidade para o enfrentamento conjunto
dos problemas.

IV -

Discutir, de forma permanente, junto à equipe e
à comunidade, o conceito de cidadania,
enfatizando os direitos de saúde e as bases
legais que os legitimam.

¿?
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(A)
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Sobre o texto, é correto afirmar que:

(D)

Em todo caso de penalização mais leve do que a
que era aplicável no momento em que o ato
delituoso
foi
cometido,
será
considerado
temporariamente suspenso o processo julgamento.

SAÚDE PÚBLICA

08

(C)

(D)

Sábado
2/
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Incentivar a formação e/ou participação ativa
nos conselhos locais de saúde e no Conselho
Municipal de Saúde.

Assinale a alternativa que contem os itens com as
afirmativas corretas:
(A)
Somente I e II.
(B)
Somente I, II e IV.
(C)
Somente I, II, III e V.
(D)
I, II, III, IV e V.

Dos itens:
(A)

Apenas I, III e IV estão corretos.

(B)

Apenas II, III e IV estão corretos.

(C)

Apenas I, II e III estão corretos.

(D)

Todos estão corretos.

14
Com relação aos acidentes de trabalho, é correto afirmar
que o olho é a:
(A)

Segunda parte do corpo mais atingida.

12

(B)

Terceira parte do corpo mais atingida.

De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990,
que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências, assinale a alternativa incorreta.

(C)

Quinta parte do corpo mais atingida.

(D)

Sétima parte do corpo mais atingida.

(A)

(B)

(C)

(D)

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e
de outros agravos e no estabelecimento de
condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.
Os níveis de saúde expressam a organização social
e econômica do País, tendo a saúde como
determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais.
As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada
em
níveis
de
complexidade
decrescente.
As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são
reconhecidas como foros de negociação e
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos
operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO

Verde.

(B)

Cinza.

(C)

Vermelha.

(D)

Laranja.

16
“É comum que a pessoa sinta dor, lacrimejamento e
fotofobia (sensibilidade excessiva à luz). Como não é
possível sem equipamento próprio avaliar a dimensão do
dano, é importante buscar atendimento oftalmológico o
mais rapidamente possível.”
De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, as
características acima são de lesão ocular por:
(A)

Aranhão por unha, papel ou folha de uma planta.

(B)

Corpo estranho (limalha, areia).

(C)

Quedas, brigas e pancadas.

(D)

Produto químico (solventes, produtos de limpeza,
abrasivos como soda cáustica).

Dos Microrganismos encontrados nos olhos, o presente
com maior frequência é a bactéria:
(A)

Staphylococcus aureus.

(B)

Staphylococcus sp coagulase negativa.

Use protetores oculares ao cuidar de plantas e do
jardim.

(C)

Pseudomonas aeruginosa.

(D)

Bacillus spp.

Cubra ou arredonde quinas de mesa e maçanetas
que estão na altura de crianças entre 5 e 6 anos.

18

III-

Mantenha longe do alcance das crianças os
produtos de limpeza. Evite guardá-los na parte de
baixo de armários ou de pias.

IV-

Ensine as crianças a não brincar de atirar objetos
contra o rosto ou olho das pessoas.

IPEFAE
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São orientações para prevenção de lesões oculares em
casa dadas pelos oftalmologistas:

II-

No ambiente de trabalho, as cores das lentes dos óculos
de proteção devem ser consideradas, pois influenciam na
visão do contraste, no ofuscamento e no conforto visual.
Para proteção contra o excesso de luminosidade do sol e
nos trabalhos de solda, a lente indicada é a de cor:

¿?

13

I-

15

A ceratoplastia penetrante está entre as cirurgias de
transplante mais realizadas no mundo. Sua indicação tem
aumentado nas últimas décadas devido a fatores como o
aumento da faixa etária da população, melhor seleção de
tecido doador e novas técnicas operatórias que permitem
a realização de cirurgias em situações anteriormente
contraindicadas. A principal indicação de realização do
procedimento nas principais cidades do Brasil é:
(A)

Distrofias.
3/
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(B)

Falência.

(C)

Infecciosa.

(C)

Ceratocone.

(D)

Hereditária.

(D)

Ceratite infecciosa.
23

19
Sobre a espessura corneana, considere os itens a seguir:
I-

II-

III-

É um indicador sensível da saúde da córnea e tem
uma correlação direta com a condição fisiológica
do endotélio corneano.

A Motricidade intrínseca ou pupilar envolve as seguintes
avaliações, exceto:
(A)

Diâmetro pupilar.

(B)

Reflexo fotomotor.

(C)

Reflexo de acomodação-convergência.

(D)

Exame do movimento conjugado dos olhos nas
várias direções.

Este parâmetro é particularmente crítico na
cirurgia refrativa e na avaliação de doenças
corneanas.

24

A espessura corneana não tem influência na
acurácia da medida da pressão intraocular pela
tonometria de aplanação.

(A)

Dos músculos extrínsecos do olho, com exceção do
reto lateral e oblíquo superior.

(B)

Do músculo ciliar e esfíncter da pupila.

(C)

Da musculatura da mímica.

(D)

De sensibilidade ou somestesia da face.

Dos itens:
(A)

Apenas I e II estão corretos.

(B)

Apenas I e III estão corretos.

(C)

Apenas II e III estão corretos.

(D)

Todos estão corretos.
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É definida como uma condição anatômica bilateral, com
câmara anterior de profundidade normal ou próxima do
normal em que a base da íris se direciona anteriormente
e depois centralmente dando um aspecto de íris plana.
Trata-se da íris em:
(A)

Plateau.

(B)

Valgo.

(C)

Pontina.

(D)

Lima.

Considerando a avaliação neuro-oftalmológica, podemos
afirmar que o Núcleo de Edinger-Westphal é responsável
pela ação:

25
O olhar conjugado lateral pode ser voluntário ou
automático. A função voluntária está na dependência da:
(A)

Área 19 do lobo occipital.

(B)

Área 18 do lobo occipital.

(C)

Área 5 do lobo temporal.

(D)

Área 8 do giro frontal médio

___________

21
Considere a alternativa correta com relação aos dados
epidemiológicos do glaucoma no Brasil:
(A)

O glaucoma crônico de ângulo aberto é a forma mais
frequente do aparecimento desta doença em nosso
meio.

(B)

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia calcula que
no Brasil existam cerca de 90.000 portadores dessa
doença, sendo que, provavelmente, 72.000
pacientes estão assintomáticos.

(C)

O glaucoma tem baixa prevalência contudo, causa
morbidade significativa se não diagnosticado e
tratado adequadamente.

(D)

Apesar da baixa prevalência, vários trabalhos têm
mostrado nível moderado de conhecimento geral
sobre a doença.

ÁREA PARA RASCUNHO

22
Opacidade de meios e lesão macular são condições
descritas como ambliopia:
(A)

Funcional.

(B)

Orgânica.

IPEFAE
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