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Estado de São Paulo
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CONCURSO PÚBLICO
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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 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. 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 Concurso Público.
 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 evento esportivo dos Jogos Pan-americanos reúne a
cada quatro anos vários atletas das américas em torno
de múltiplas modalidades. A edição deste ano, sediada
pela capital do Peru, reúne cerca de 6.700 competidores
de 41 países, disputando medalhas em 51 modalidades.
Qual a capital do Peru, sede dos Jogos Pan-americanos
de 2019?
(A)
(B)
(C)
(D)

Caracas
Quito
Lima
Bogotá

Texto para as questões de 06 a 10

O tempo da delicadeza

02
A partir de julho, atos de homofobia e de transfobia
passaram a ser enquadrados temporariamente pela lei de
crime de racismo, tornando-se também inafiançável,
imprescritível, com pena prevista de um a três anos de
reclusão e multa. A decisão votada na Suprema Corte
brasileira declarou, ainda, que o Congresso foi omisso ao
não criar legislação nesse sentido, ao longo de mais de
trinta anos. O que é a Suprema Corte brasileira?
(A)
(B)
(C)
(D)

Secretaria-Geral da União
Supremo Tribunal Federal
Ministério da Defesa
Procuradoria Geral da República

03
Boris Johnson foi eleito em julho o novo, e talvez último,
primeiro-ministro do Reino Unido. A apreensão em torno
do futuro da ilha foi desencadeada após discurso duro
em relação à saída da União Europeia até o final de
outubro, com ou sem negociações. Tal posicionamento
não é compactuado por todos países da federação, que
temem sofrer com os impactos econômicos de um
processo duro e precipitado de transição. Qual a moeda
oficial do Reino Unido?
(A)
(B)
(C)
(D)

Dólar Britânico
Coroa Inglesa
Euro
Libra Esterlina

LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

04
Assinale a alternativa correta quanto à concordância:
(A)
Assistem-se sempre a bons espetáculos quando
este ator encena algum trabalho.
(B)
Como já era esperado, tratava-se de questões
controversas sobre o zoneamento municipal.
(C)
Nunca se questionou questões tão sedimentadas
nos currículos universitários.
(D)
Observa-se, com frequência, esses mesmos
resultados em experimentos de outros colegas.

IPEFAE

05
Assinale a alternativa considerada correta pela
gramática normativa:
(A)
Ignora-se que os homens cujos ideais nos
referimos estão sob suspeição.
(B)
Conseguimos, finalmente, a planta do prédio sob
cujos alicerces estão sepultados indígenas do
período de 1700.
(C)
Não duvidamos das autoras cujas as obras
sempre estiveram em destaque.
(D)
É essencial que se estabeleça relações
amigáveis de cujas pessoas concordamos.

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para
todo propósito debaixo do céu”, diz o texto sagrado. O
amor também tem os seus tempos e ele muda como
mudam as estações.
Nos países frios, a primavera é o tempo da pressa. Os
bulbos, que por meses haviam hibernado sob o gelo,
repentinamente despertam do seu sono, rompem da noite
para o dia a camada de neve que os cobria e exibem, sem
o menor pudor, os seus órgãos sexuais coloridos e
perfumados, suas flores. ”Que lindas…”, dizemos.
Ignoramos que aquela é uma beleza apressada. A
primavera é curta. Outro inverno virá. É preciso espalhar
o sêmen com urgência, para garantir a continuidade da
vida. Por isso se exibem assim, em sua nudez colorida e
perfumada, para atrair os parceiros do amor.
Se as plantas pensassem, teriam os mesmos
pensamentos que têm os jovens quando neles desperta o
sexo, em todo o seu furor de realizar-se É só isto que
importa: o coito. Passado o êxtase, vai-se o interesse,
fuma-se um cigarro, vira-se para o lado…
O verão é o tempo em que a fúria reprodutiva já se
esgotou. Tempo maduro, tempo do trabalho dos filhos,
das rotinas domésticas. Os mesmos olhos que se
excitavam ao contemplar o corpo nu da pessoa amada já
não se excitam. Já não sorriem nem têm palavras
poéticas a dizer sobre ele. Há uma rotina sexual a ser
cumprida. Vai-se o encantamento, os olhos e as mãos se
cansam da mesmice e começam a procurar outros
corpos e vem a saudade da juventude que já passou.
Cumprido o ato, vem o silêncio.
O outono é a estação de uma nova descoberta. Não há
urgência. Nenhuma obrigação. A natureza está tranquila.
Na adolescência qualquer mulher servia, porque o sexo
era comandado pelas pressões vulcânicas dos
hormônios e pelos genitais. Agora o que excita é o rosto
da pessoa amada. O sexo deixa de ser movido pela
bioquímica que circula no sangue e passa a ser movido
pela beleza. O amor se torna uma experiência estética. E
o que os amantes outonais mais desejam não são os
fogos de artifício do orgasmo, mas aquela voz que diz:
“Como é bom que você exista…”
O outono é o tempo da tranquilidade. É bom estar juntos,
de mãos dadas, sem fazer nada. É bom acariciar o cabelo
da amada… Esta é a grande queixa das mulheres – que
para os homens a intimidade é sempre preparatória de
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uma transa. Talvez porque se sintam obrigados a provar
que ainda são homens. O que as mulheres desejam não é
o prazer, é felicidade. O outono é o tempo do amor feliz.
O Chico escreveu sobre esse tempo e lhe deu o nome de
“tempo da delicadeza”, na canção “Todo o sentimento”
(Chico Buarque e Cristovão Bastos). “Preciso não dormir
até se consumar o tempo da gente…”
Sim, preciso não dormir, preciso não morrer, porque há
muito amor ainda não realizado. Vem-me então a
memória do amor que, por descuido, não se realizou, e
fico em busca da sua recuperação: “Pretendo descobrir
no último momento um tempo que refaz o que desfez…”
Esse verso me comove de maneira especial. Pensando
no meu desajeito, na minha desatenção, vou lembrando
das coisas que derrubei, das palavras que não ouvi, das
flores que pisei. E dá uma vontade de fazer o tempo
voltar para poder refazer o que foi desfeito, para recolher
todo o sentimento e colocá-lo no corpo outra vez…
Aí ele vai mansamente dizendo as palavras que o amor
deve saber dizer, palavras que só existem no “tempo da
delicadeza”. “Prometo te querer até o amor cair doente,
doente…” Por isso, por causa desse tempo misterioso, é
preciso amar cuidadosamente com o olhar, com os
ouvidos, com a mão que tateia para não ferir… enquanto
há tempo.
****
Lembrei do amor de Florentino Ariza por Fermina Daza,
de o ‘Amor nos tempos do cólera’. Tiveram de esperar 53
anos e passaram o resto da vida navegando no rio da
delicadeza.
– Rubem Alves, texto publicado originalmente no ‘Correio Popular de
Campinas’, em 10 de agosto de 2008.

06
Sobre o uso das vírgulas em “Os bulbos, que por meses
haviam hibernado sob o gelo, repentinamente despertam
do seu sono (...)”, é correto afirmar que:
(A)
Está correto, pois tem por função especificar seu
referente anterior.
(B)
Está correto, pois tem por função explicar algo sobre
seu referente anterior, generalizando-o.
(C)
Está incorreto e deveriam ser retiradas, pois é
preciso generalizar o referente anterior, o que só
ocorreria se o fragmento estivesse sem as vírgulas.
(D)
Está intimamente ligado ao estilo do autor, para que
haja uma suspensão ou pausa na leitura,
enfatizando a passagem.
07
Em “É preciso espalhar o sêmen com urgência, para
garantir a continuidade da vida. Por isso se exibem
assim, em sua nudez colorida e perfumada, para atrair os
parceiros do amor”, os termos em destaque estabelecem
ideia de:
(A)
Causa.
(B)
Consequência.
(C)
Finalidade.
(D)
Condição.
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sem alteração de sentido e fazendo-se as adaptações
necessárias, por:
(A)
Realizar.
(B)
Esgotar.
(C)
Construir.
(D)
Pagar.
09
Em “Lembrei do amor de Florentino Ariza por Fermina
Daza (...)”, se substituíssemos o termo em destaque pelo
seu antônimo, mantendo-se a indicação da gramática
normativa e o sentido original, teríamos:
(A)
Não me esqueci do amor de Florentino Ariza por
Fermina Daza (...)
(B)
Não esqueci do amor de Florentino Ariza por
Fermina Daza (...)
(C)
Refleti sobre o amor de Florentino Ariza por Fermina
Daza (...)
(D)
Assombrei-me do amor de Florentino Ariza por
Fermina Daza (...)
10
Sobre o texto, é correto afirmar que ele aborda,
essencialmente:
(A)
O amor juvenil, representado pelo verão.
(B)
O amor maduro, representado pela primavera.
(C)
O amor juvenil, representado pela primavera.
(D)
O amor maduro, representado pelo outono.

MATEMÁTICA

¿?

11
Considerando as relações de parentesco, assinale a
alternativa que complementa de modo logicamente válido
a afirmação abaixo.
Meu avô jamais será pai de ...
(A)
(B)
(C)
(D)

minha tia
meu pai
meu bisavô
minha mãe

12
Analise a sequência numérica abaixo e responda.

6 , 1 , -2 , -3, -2 , 1 , 6 , ...
Qual número preenche a próxima posição na sequência?
(A)
(B)
(C)
(D)

-6
-21
13
27
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08
Em “Preciso não dormir até se consumar o tempo da
gente…”, o termo em destaque poderia ser substituído,
IPEFAE
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13
Um pentágono foi totalmente desmontado de acordo com
a seguinte ordem:

SAÚDE PÚBLICA

¿?

15
o

De acordo com a Lei n 8.080/90 entende-se por vigilância
epidemiológica:
(A)

A participação, no âmbito de competência do
Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização,
fiscalização e controle das condições de produção,
extração, armazenamento, transporte, distribuição e
manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas
e de equipamentos que apresentam riscos à saúde
do trabalhador.

(B)

A integração em nível executivo das ações de
saúde, meio ambiente e saneamento básico.

(C)

O conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança
nos
fatores
determinantes
e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.

(D)

A
utilização
da
epidemiologia
para
o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática.

Qual peça foi a última na desmontagem do pentágono?
(A)

(B)

(C)

(D)

14
Analisando o questionário socioeconômico dos
estudantes da faculdade, o administrador observou o
resultado da declaração de bens eletrônicos abaixo:

16

Autodeclaração de Bens Eletrônicos

(A)

Organização de atendimento público específico e
especializado para mulheres e vítimas de violência
doméstica em geral, que garanta, entre outros,
atendimento, acompanhamento psicológico e
cirurgias plásticas reparadoras.

(B)

Preservação da autonomia das pessoas na defesa
de sua integridade física e moral.

(C)

Descentralização político-administrativa, com direção
única em cada esfera de governo.

(D)

Decisão sobre os aspectos operacionais, financeiros
e administrativos da gestão compartilhada do SUS.

Televisor

455

Computador

318

Não declarado

92

Sabendo que a faculdade possui 621 estudantes, foi
possível concluir que quantos estudantes possuíam
televisor e computador?
(A)
(B)
(C)
(D)

Qual das alternativas a seguir não transcreve
corretamente um dos princípios do Sistema Único de
Saúde – SUS?

244
318
455
773

17
Sobre os indicadores de saúde considere:
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I-

Número médio de filhos nascidos vivos, tidos por
uma mulher, por faixa etária específica do período
reprodutivo,
na
população
residente
em
determinado
espaço
geográfico,
no
ano
considerado.

II-

Analisa perfis de concentração da fecundidade
por faixa etária.

III-

Expressa a intensidade com a qual a natalidade
atua sobre uma determinada população.

Discorrem sobre o indicador de saúde “Taxa de
Fecundidade” os itens:

IPEFAE

(A)

I e II, apenas.

(B)

I e III, apenas.
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(C)

II e III, apenas.

21

(D)

I, II e III.

Das manifestações clínicas e ecográficas das formas
clínicas do abortamento é correto afirmar que:

18

(A)

Com relação à situação do sarampo no Brasil, considere
a alternativa incorreta:

No Aborto Completo observa-se
sangramento e colo dilatado.

(B)

No Aborto Incompleto observa-se cólicas moderadas
a fortes e volume uterino Menor que o esperado
para Idade Gestacional.

(C)

No Aborto Retido observa-se sangramento discreto
e cólicas Fortes com febre.
Útero vazio e endométrio fino são características
ecográficas do Aborto Inevitável.

(A)

No Brasil, foram registrados no ano de 2015, surtos
ocorridos nos estados do Ceará (211 casos), São
Paulo (dois casos) e Roraima (um caso), associados
ao surto do Ceará.

abundante

(B)

Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de
eliminação da circulação do vírus do sarampo pela
OMS, declarando a região das Américas livre do
sarampo.

(D)

(C)

Sobre a Cobertura vacinal com tríplice viral, na rotina
em crianças de 1 ano de idade por tipo de dose, o
estado de São Paulo apresenta as piores taxas em
2018, tanto com relação à primeira quanto à
segunda dose.

Na avaliação do sangramento genital da gestante, para
auxiliar na avaliação da magnitude do sangramento, o
ginecologista deverá solicitar qual dos exames a seguir?

(D)

No Brasil, as ações de vacinação têm sido
intensificadas nos locais de ocorrência dos casos
para interromper a cadeia de transmissão do
sarampo, desde a identificação dos casos da
doença.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO

¿?
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22

(A)

Teste de gravidez.

(B)

Tipo sanguíneo e triagem de anticorpos.

(C)

Hemograma.

(D)

Bilirrubinas totais e frações.

23
No Aborto inevitável ou incompleto a paciente deve ser
hospitalizada para correção de hipovolemia e anemia (se
presentes) e resolução da gestação, por esvaziamento
uterino da seguinte forma:

O aumento do débito cardíaco implicará na maior
perfusão dos seguintes órgãos:
I-

Do
útero
e
da
placenta,
ampliando
progressivamente durante a gestação o aporte
sanguíneo para o feto em crescimento.

II-

Dos rins, cujo suprimento sanguíneo aumenta
em aproximadamente 500 ml/minuto.

III-

Da pele, para eliminação mais eficaz do calor;
das glândulas mamárias, intestinos e outros
órgãos.

Dos itens acima:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

20
Durante o trabalho de parto, a pressão arterial sistólica
eleva-se de 15 a 20 mmHg e a diastólica, de 10 a 15
mmHg. A magnitude destas alterações depende da
intensidade da contração uterina e está relacionada:
(A)

Á dor, à ansiedade e à posição da parturiente.

(B)

À reatividade vascular característica da gestação.

(C)

À ação vasoconstritora do tromboxano, produzido
pelas plaquetas.

(D)

À baixa resistência, baixa pressão e alto fluxo.

I-

Idade gestacional (IG) inferior a 12 semanas
esvaziamento uterino por aspiração manual
intrauterina (AMIU), vácuo-aspiração elétrica
ou curetagem.

II-

Idade gestacional (IG) superior a 12 semanas:
aguardar eliminação do feto e realizar
curetagem uterina na sequência.

III-

Nos casos de IG inferior a 12 semanas
somente a ocitocina deve ser prescrita para
aumentar o tônus e a contratilidade uterina e
auxiliar na eliminação de restos ovulares.

Dos itens acima:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

24
“Embora este procedimento seja menos útil que os
testes não invasivos para o diagnóstico de Prenhez
Ectópica (PE), uma indicação para o mesmo permanece.
Este método pode ser considerado para pacientes com
suspeita de PE quando a ecografia não está disponível.
Neste cenário, a obtenção de sangue incoagulável do
fundo de saco de Douglas por aspiração vaginal (teste
positivo) auxilia na escolha pela intervenção cirúrgica”.
O trecho acima discorre sobre:

IPEFAE

(A)

Laparoscopia.

(B)

Culdocentese.
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(C)

Salpingostomia linear.

30

(D)

Triagem de anticorpos.

O sintoma da dor mamária é o mais frequentemente
referido pelas mulheres (mais de 60%), que a associam
com uma irreal propensão ao aparecimento de tumor. A
causa mais frequente de dor mamária é:

25
Sobre a classificação da Placenta Prévia (PP), a Placenta
que atinge o Orifício Cervical Interno (OCI) mas não o
sobrepõe determina a:

(A)

Nódulo mamário.

(B)

Fibroadenoma.

PP total.

(C)

Cisto mamário.

(B)

PP parcial.

(D)

Alteração funcional benigna da mama (AFBM).

(C)

PP marginal.

(D)

PP de implantação baixa.

(A)

___________

26
Segundo a classificação clássica de RCOG, são casos de
PP menor:
(A)

PP total e PP marginal.

(B)

PP parcial e PP de implantação baixa.

(C)

PP total e PP parcial.

(D)

PP marginal e PP de implantação baixa.

27
O método sintotérmico significa a utilização de
indicadores múltiplos aumentando a capacidade de
identificar o início e o final do período de fertilidade,
melhorando a eficácia do método e diminuindo tempo de
abstinência. Neste método, para identificar o início do
período fértil:
I-

Detectar o aparecimento do muco.

II-

Observar as modificações do muco.

III-

Fazer o cálculo do calendário.

Dos itens acima:
(A)

Apenas os itens I e II estão corretos.

(B)

Apenas os itens I e III estão corretos.

(C)

Apenas os itens II e III estão corretos.

(D)

Todos os itens estão corretos.
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Embora rara, a síndrome de choque tóxico é uma
possível complicação entre usuárias do diafragma,
tampões vaginais e esponjas contraceptivas, estando o
risco associado ao uso prolongado principalmente acima
de 24-36 horas, sendo que a síndrome é causada por
algumas cepas do:
(A)

Streptococcus pyogenes.

(B)

Staphylococcus epidermidis.

(C)

Streptococcus mutans.

(D)

Staphylococus aureus.

29
São dermatoses que afetam a vulva, exceto:
(A)

Dermatite atópica.

(B)

Vulvodinia.

(C)

Dermatite irritante.

(D)

Líquen plano.

IPEFAE
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