
MÉDICO/ÁREA: OFTALMOLOGIA

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

08/04/2018

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 60 questões de múltipla escolha.  Cada questão 
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, 
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, 
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, 
com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá cinco horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão 
digital, a transcrição das respostas para o cartão-resposta  e, na prova teórico-prática, para o caderno de 
respostas.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três 
horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de 
questões após quatro horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado 
sair da sala com quaisquer anotações, antes deste horário.

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a 
entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor 
suas respectivas assinaturas.

9. AO TERMINAR SUAS PROVAS, ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA e O 
CADERNO DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 05.

Texto 1 

1
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11
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20

ESTRANGEIRO: – Pois bem: nas ciências teóricas
nós começamos por distinguir uma parte diretiva, e
nesta, uma divisão a que chamamos, por analogia,
autodirigente. A criação dos animais foi, por sua vez,
considerada como uma das divisões da ciência auto-
diretiva,  da qual é um gênero e certamente não o
menor; a criação de animais nos deu a espécie da
criação em rebanho, e a criação em rebanho, por
sua vez, deu-nos a arte de criar os animais pedes-
tres; e a seguir, esta arte de criar os animais pedes-
tres nos deu, como seção principal, a arte que cria
raça de animais sem chifres; e, ainda, esta raça de
animais sem chifres inclui uma parte que só poderá
ser compreendida por um único termo pela adição
necessária de três nomes; ela se chamará: “a arte
de criar raças que não se cruzam”. Por fim, a última
subdivisão restante,  nos rebanhos bípedes,  será a
arte de dirigir os homens. É precisamente o que pro-
curamos; a arte que se honra por dois nomes: políti-
ca e real. 

PLATÃO.  Diálogos –  Fédon,  Sofista,  Político.  Trad.  Jorge  Paleikat;  João
Cruz Costa. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d. p. 177. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  excerto  citado  do  Diálogo  “Político”,  de  Platão,  tem
como tema central:

(A) a arte de criar e de cuidar dos animais de diferentes
espécies e gêneros. 

(B) o direito de nomear os animais e suas respectivas ar-
tes de criação e cuidados. 

(C) a divisão e a classificação da ciência para dar lugar à
arte de fazer política na ciência. 

(D) o agrupamento dos animais em rebanhos e o domí-
nio dos rebanhos pela separação. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dado seu tema central, o recurso linguístico utilizado para
promover a progressão temática do texto é a 

(A) exposição linear das ideias, com o auxílio de articula-
dores argumentativos. 

(B) disposição aleatória dos marcadores discursivos nas
sentenças. 

(C) retomada textual  explicitada pelo uso de pronomes
pessoais.  

(D) articulação oracional por conjunções subordinativas.  

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Visto que o excerto citado faz parte de um diálogo, nas
duas últimas linhas do texto infere-se que 

(A) por ser a arte de dirigir os homens, esta é a subdivi-
são prioritária da ciência.  

(B) o animal homem é uma subclasse menor do rebanho
dos bípedes. 

(C) por ser um animal, o homem deve ser dirigido com
firmeza. 

(D) o homem é um ser político, organizado em sociedade.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Por sua estrutura discursiva e progressão temática, o ex-
certo apresentado se caracteriza por uma sequência tex-
tual  

(A) descritiva,  com abundância  de  detalhes  da  ciência
animal.

(B) argumentativa, em defesa da função da ciência políti-
ca. 

(C) narrativa, relatando o evento de classificação das ar-
tes. 

(D) injuntiva, determinando a forma de direção dos ani-
mais. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vinculação do texto ao gênero diálogo é evidenciada por
recursos linguísticos e discursivos, tais como:

(A) a repetição de “por sua vez”, ao longo do texto, e ex-
pressões próximas da oralidade, como “a arte de cri-
ar raças que não se cruzam” (nas linhas 8 e 9). 

(B) o emprego da analogia como forma de garantir credi-
bilidade à argumentação do discurso para convencer
o interlocutor ausente.  

(C) a utilização recorrente da função fática da linguagem,
presente em todo o texto, para prender a atenção do
interlocutor. 

(D) o uso de “Pois bem” (na linha 1), “Por fim” (na linha
16), e o emprego da primeira pessoa do plural dos
verbos. 

língua_portuguesa_superior_
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Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões de  06 a 10. 

Texto 2 
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Admirável gado novo

Vocês que fazem parte dessa massa
Que passa nos projetos do futuro
É duro tanto ter que caminhar
E dar muito mais do que receber
E ter que demonstrar sua coragem
À margem do que possa parecer
E ver que toda essa engrenagem 
Já sente a ferrugem lhe comer
 

Êh, ôô, vida de gado
Povo marcado
Êh, povo feliz!

 
Lá fora faz um tempo confortável
A vigilância cuida do normal
Os automóveis ouvem a notícia
Os homens a publicam no jornal
E correm através da madrugada
A única velhice que chegou
Demoram-se na beira da estrada
E passam a contar o que sobrou!
 

Êh, ôô, vida de gado
Povo marcado
Êh, povo feliz!

 
O povo foge da ignorância
Apesar de viver tão perto dela
E sonham com melhores tempos idos
Contemplam esta vida numa cela
Esperam nova possibilidade
De verem esse mundo se acabar
A arca de Noé, o dirigível, 
Não voam, nem se pode flutuar
 

Êh, ôô, vida de gado
Povo marcado
Êh, povo feliz!

RAMALHO,  Zé.  Zé  Ramalho  da  Paraíba.  Discobertas.  ©  Avohai  Editora
(EMI) BRSME9700721, 2008. Disponível em: <http://www.zeramalho.com.-
br/sec_discografia_view.php?id=65>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Texto 2, os termos “massa” e “gado” adquirem um sen-
tido semelhante a “rebanho”, no Texto 1. Essa semelhan-
ça de sentido deve-se 

(A) à percepção generalizante do ser humano como um
animal passível de pacificação e de condução. 

(B) ao  grande  número  de  substantivos  disponíveis  no
léxico das línguas, em todos os tempos. 

(C) ao conceito  biológico de homem classificado como
um animal  doméstico,  pedestre,  bípede e sem chi-
fres. 

(D) à sinonímia entre as palavras, promovida pelos em-
préstimos do grego ao latim e do latim à língua portu-
guesa. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A articulação  entre  os  enunciados,  no  refrão  do  Texto
2 ,“[...] vida de gado/ Povo marcado”, evoca o sentido de
“criação de animais em rebanho” e de “criação de animais
pedestres”, no Texto 1. Os mecanismos utilizados para a
produção de sentidos, nesses enunciados, no Texto 2, é a 

(A) pressuposição. 

(B) ambiguidade. 

(C) comparação. 

(D) inferência. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Texto 2, os versos “Os automóveis ouvem a notícia/ Os
homens a publicam no jornal” pressupõem

(A) a veiculação das notícias no rádio dos carros antes
de sua divulgação nos jornais impressos. 

(B) o anacronismo das notícias da imprensa para quem
está nas ruas assistindo às cenas da vida real. 

(C) a pressa das pessoas nas ruas em saber dos aconte-
cimentos diários divulgados pelas mídias. 

(D) o favorecimento de quem tem carro no acesso às in-
formações privilegiadas antes de sua publicação. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Texto 2,  em “A arca de Noé, o dirigível/  Não voam,
nem se pode flutuar”, a expressão “o dirigível” tem função 

(A) propositiva, incluída para relacionar os dois períodos
da sentença e garantir seu valor de verdade.  

(B) vocativa,  introduzida  para  evocar  o  momento cele-
bratório de desintegração do mundo.  

(C) ilustrativa,  inserida  como acessório  discursivo  para
repetir o sentido construído e apresentado.   

(D) apositiva, mobilizada para construir o efeito metafóri-
co de sentido e completar a intertextualidade. 

língua_portuguesa_superior_
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na última estrofe  do Texto  2,  a  retomada do sujeito  “o
povo”,  verbalizado no primeiro verso,  é feita por silepse
com os verbos no plural. Trata-se de 

(A) concordância semântica, porque o sujeito é coletivo. 

(B) erro de concordância, porque o sujeito está no singu-
lar. 

(C) concordância ideológica, porque o sujeito está impli-
cado.  

(D) opção de concordância, porque a aplicação da regra
é facultativa. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior_
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a informação a seguir.

O número de domicílios com acesso à Internet por meio de
microcomputador variou de 6,3 milhões, em 2004, para 25,7
milhões em 2012. Esses números equivaliam a 12,2% dos
domicílios, em 2004, e a 40,3% deles, em 2012. 

Disponível  em:  <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/9564-pnad-tic-em-2014-pela-
primeira-vez-celulares-superaram-microcomputadores-no-acesso-domici-
liar-a-internet.html>.

De acordo com estas informações, a razão entre o núme-
ro de domicílios em 2004 e o número de domicílios em
2012 era, aproximadamente, de

(A) 0,25

(B) 0,81

(C) 3,30

(D) 4,08

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma eleição, 318 eleitores aptos a votarem não com-
pareceram à votação, enquanto 82 anularam os seus vo-
tos e 24 votaram em branco. Dois candidatos disputaram
a eleição.  O candidato  A obteve 52% do total  de votos
possíveis, enquanto o candidato B obteve 32%. Com base
nas informações apresentadas, o número de eleitores ap-
tos a votar nessa eleição era de

(A) 2.260

(B) 2.420

(C) 2.650

(D) 3.200

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com dados do IBGE [disponível em: <www.ibge.-
gov.br/agencia-noticias>, acesso em: 12 mar. 2018, adapta-
do] o Brasil tinha 67 milhões de domicílios particulares em
2014, sendo que 97,1% deles possuíam aparelho de TV, e
39,8% dos domicílios com TV tinham TV digital aberta. Além
disso, cerca de 15,1 milhões de domicílios com aparelhos de
TV, no país, ainda tinham TV analógica aberta. Desta forma,
escolhendo ao acaso um domicílio  particular  brasileiro  no
ano de 2014, a probabilidade de que ele possuísse aparelho
de TV analógico aberto era, aproximadamente, de

(A) 0,232

(B) 0,386

(C) 0,750

(D) 0,971

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_superior
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um garoto economizou sua mesada durante alguns me-
ses para comprar alguns itens em uma feira de jogos. Du-
rante a feira, se ele comprasse três cartuchos de um jogo
e duas miniaturas de seu herói favorito faltariam R$ 31,00
para pagar a compra. Por outro lado, se ele comprasse
dois  cartuchos  do  jogo  e  três  miniaturas  sobrariam R$
16,00.  Considerando que o  valor  de  um cartucho  e de
uma miniatura totaliza R$ 283,00, o valor que ele econo-
mizou para comprar esses itens na feira foi de 

(A) R$ 900,00

(B) R$ 849,00

(C) R$ 700,00

(D) R$ 669,00

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os gráficos a seguir apresentam a safra de grãos e a área
plantada no Brasil, no período de 2010 a 2018.

De acordo com as informações apresentadas nos gráfi-
cos, a produtividade média por hectare

(A) apresentou sempre crescimento em relação ao ano
anterior.

(B) atingiu o menor valor em 2012.

(C) assumiu o maior valor em 2015.

(D) foi maior em 2016 do que em 2010.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_superior

2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018

149,2
162,8 166,1

188,6 193,6
207,7

186,6

238,0 225,5
Safra de grãos (em milhões de toneladas)

2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018

47,4 49,8 50,8 53,5 57,0 57,9 58,3 60,8 61,0

Área plantada (em milhões de hectares)

Ouro verde
Revolução tecnológica aumenta a produtividade do agronegócio

CORREIO BRASILIENSE, Brasília,  25 fev. 2018, p. 7, 
(Adaptado).
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dispositivo de armazenamento é utilizado para guar-
dar dados digitais, em uma unidade conhecida como by-
tes.  O  seguinte  número  35184372088832,  em bytes,  é
equivalente a

(A) 35 megabyte (MB). 

(B) 35 gigabyte (GB). 

(C) 32 terabyte (TB).

(D) 32 picobyte (PB). 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

HTTPS é a sigla em inglês de Hyper Text Transfer Protocol
Secure que, em português, significa “Protocolo de Transfe-
rência de Hipertexto Seguro”. A principal diferença entre um
protocolo HTTP e o HTTPS está 

(A) na comunicação criptografada que ajuda a evitar possí-
veis tentativas de roubo de informação durante a trans-
missão dos dados entre o usuário e os servidores.

(B) no controle de autenticação do usuário no ato da co-
nexão para garantir transferências seguras e confiá-
veis entre o usuário e os servidores envolvidos. 

(C) no estabelecimento de uma VPN que garante a conec-
tividade entre a máquina do usuário e a página solicita-
da, criando um duto seguro para transferir os dados. 

(D) na garantia de um mecanismo seguro para impedir
que o computador que está solicitando a página não
seja infectado com vírus e programas maliciosos. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na interface dos navegadores da Internet, como o Google
Chrome e o Mozilla Firefox, é apresentado o ícone de uma
casinha na tela inicial próximo à barra de pesquisa. Esse
ícone 

(A) mostra o histórico das páginas visitadas. 

(B) retorna à página inicial. 

(C) recarrega a página atual. 

(D) modifica a aparência do navegador. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Universidade são utilizados vários modelos de textos
da Internet, que servem como exemplos, tais como decla-
rações, certificados etc. Quando se baixa um modelo de
texto no formato do Microsoft Word, para remover a for-
matação inicial de um texto completo deve-se pressionar
as teclas 

(A) Ctrl + Espaço e, em seguida, Ctrl + Z. 

(B) Ctrl + Espaço e, em seguida, Ctrl + T. 

(C) Ctrl + T e, em seguida, Ctrl + Espaço. 

(D) Ctrl + Z e, em seguida, Ctrl + Espaço. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos sistemas operacionais, como o Microsoft Windows 7,
as informações estão contidas em arquivos de vários for-
matos.  Quando se seleciona um item para ser excluído
permanentemente, sem enviá-lo para a Lixeira, deve–se
pressionar, simultaneamente, as teclas

(A) Shift + End. 

(B) Ctrl + Delete. 

(C) Ctrl + End. 

(D) Shift + Delete. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_superior
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na avaliação dos sinais de alterações oculares:

(A) a presença de precipitados ceráticos do tipo fino ex-
clui causas granulomatosas de uveíte das hipóteses
diagnósticas.

(B) a manobra de Valsalva está dissociada do apareci-
mento de hiposfágma.

(C) a presença de flare em câmara anterior não necessa-
riamente significa uveíte em atividade.

(D) a quemose é constantemente observada em pacien-
tes com quadro de uveíte intermediária.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se avalia a fisiopatologia da retinopatia diabética
observa-se:

(A) a retinopatia diabética é rara em pacientes com me-
nos de 10 anos de doença.

(B) o aumento de incidência de retinopatia diabética rela-
cionado  a  maior  descontrole  glicêmico  é  incomum
nos pacientes diabéticos do tipo II.

(C) a acuidade visual pode estar preservada mesmo em
pacientes com edema macular clinicamente significa-
tivo.

(D) a retinopatia diabética proliferativa está restrita aos
casos em que já não há mais hipóxia retiniana.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 59 anos, pardo, com his-
tórico de pai glaucomatoso, apresenta ao exame: acuida-
de visual em ambos os olhos, 20/25 com correção; a bio-
microscopia mostra câmara anterior ampla, com presença
de fuso de Krukemberg em ambos os olhos, sem outras
alterações; na gonioscopia, visualização em todos os qua-
drantes até a raiz da íris com pigmentação 3+; PIO OD:
17  mmHg,  OE:  16  mmHg;  escavação  do  disco  óptico
0.3/0.4, em ambos os olhos. Campo visual e OCT de dis-
co óptico sem alterações; paquimetria OD: 524/OE: 519.

Qual é o diagnóstico?

(A) Síndrome de dispersão pigmentar.

(B) Glaucoma pigmentar.

(C) Glaucoma primário de ângulo aberto.

(D) Síndrome de pseudoexfoliação capsular.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos casos em que a opção terapêutica para o glaucoma é
cirúrgica:

(A) os implantes valvulares vêm nos últimos anos se tor-
nando a cirurgia de eleição para olhos não operados
anteriormente.

(B) a mitomicina C está sendo cada vez menos utilizada
devido à melhora da técnica da trabeculectomia.

(C) o tratamento do olho contralateral com iridotomia com
Yag-laser,  em casos  de  fechamento  angular  agudo
unilateral,  não é recomendado pelo risco do próprio
procedimento desencadear uma crise nesse olho.

(D) o implante de Molteno, o implante de Baerveldt e o im-
plante de Susanna podem ser utilizados nos pacientes
que têm indicação de implantes não valvulados.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento cirúrgico da catarata,

(A) um passo cirúrgico fundamental para o sucesso da
facoemulsificação é uma capsulorrexe pequena, com
menos de 4 mm de diâmetro, para evitar a luxação
da lente intraocular para a câmara anterior.

(B) as lentes intraoculares de acrílico hidrofóbico apre-
sentam  menor  índice  de  opacificação  da  cápsula
posterior no pós-operatório.

(C) as substâncias viscoelásticas dispersivas são as me-
nos indicadas quando se quer uma proteção maior
do endotélio.

(D) o laser de femtosegundo revolucionou essa cirurgia,
pois dispensa o controle do cirurgião em quase todos
os passos cirúrgicos. O cirurgião só é requisitado no
momento do implante da lente intraocular.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cefaleia é um sintoma característico da seguinte altera-
ção ocular:

(A) carcinoma de conjuntiva.

(B) insuficiência de convergência.

(C) glaucoma primário de ângulo aberto.

(D) hifema grau II.
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Criança de quatro anos de idade, ortostática e ortofórica,
se submete a exame ocular de rotina. Apresenta queixa
de astenopia. Sua refração estática é no OD: +5,00-1,25
x 75 e no OE: +4,75-1,00 x 95.

A conduta ideal para o caso, levando-se em consideração
que a criança nunca usou óculos é

(A) prescrição parcial  do componente hipermetrópico e
total do componente cilíndrico.

(B) prescrição total da refração estática.

(C) prescrição total do componente hipermetrópico e me-
tade do valor do poder do componente cilíndrico.

(D) não prescrição da correção visual, já que uma criança,
com quatro anos de idade, acomoda essa refração e
orientar a família que a queixa de astenopia deve ser
investigada com médico pediatra/neurologista.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na abordagem clínica de paciente com alteração refracio-
nal:

(A) o termo miopia de índice é aplicado àqueles casos
em que o comprimento axial do olho é maior do que
24.5 mm.

(B) a  hipermetropia  tem uma forte  associação  positiva
com o glaucoma pigmentar.

(C) os astigmatismos têm basicamente origem em altera-
ções corneanas e/ou alterações cristalineanas.

(D) a  ortoceratologia  tem sido  largamente  aplicada  de
maneira eficaz para o tratamento da presbiopia.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em que circunstâncias as crianças com menos de um ano
de idade,  que  apresentam obstrução  de  vias  lacrimais,
têm indicação de intervenção precoce?

(A) Em nenhuma circunstância, pois o índice de reversão
espontânea no primeiro ano de vida é acima de 85%.

(B) Em crianças com mais de seis meses de vida e que
ainda apresentam lacrimejamento.

(C) Em qualquer momento, desde que não apresentem
alterações sistêmicas que aumentem o risco cirúrgi-
co.

(D) Em crianças que passam a apresentar processos in-
fecciosos de repetição.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 15 anos, apresenta o se-
guinte  astigmatismo  miópico:  OD  -0,75-1,50  x  95,  OE
-0,50-1,75 x 75. Sua topografia de córnea mostra cerato-
metria central de OD 44.50 x 175 e 44.75 x 5; OE 45.00 x
170 e 45.25 x 10. O paciente deseja uma alternativa ao
uso de óculos. 

Qual é a indicação para este caso?

(A) Lente de contato gelatinosa tórica.

(B) Lente de contato gás-permeável.

(C) PRK com mitomicina C, já que não é possível corrigir
o grau com lentes de contato.

(D) Facoemulsificação com implante de LIO tórica.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das seguintes drogas pode elevar a pressão intrao-
cular?

(A) Levobunolol.

(B) Lotreprolol.

(C) Cetrolaco de trometamol.

(D) Carteolol.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É considerada a tríade clássica do glaucoma congênito:

(A) fotofobia, epífora e blefaroespasmo.

(B) fotofobia, epífora e leucoma.

(C) blefaroespasmo, leucoma e irritabilidade.

(D) epífora, irritabilidade e fotofobia.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a atuação da medicação cicloplégica no mecanis-
mo da acomodação?

(A) Contrair a musculatura ciliar, levando à diminuição do
diâmetro anteroposterior do cristalino.

(B) Contrair a musculatura ciliar, levando ao aumento do
diâmetro anteroposterior do cristalino.

(C) Relaxar a musculatura ciliar, levando à diminuição do
diâmetro anteroposterior do cristalino.

(D) Relaxar a musculatura ciliar, levando ao aumento do
diâmetro anteroposterior do cristalino.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente apresenta-se no consultório com uma perfu-
ração ocular. Nesse caso,

(A) o prognóstico piora consideravelmente quando a le-
são não é tratada até quatro horas da ocorrência do
trauma, visto tratar-se de uma urgência verdadeira.

(B) o paciente pode apresentar-se no momento do exa-
me sem a presença do sinal de Siedel e com a câ-
mara anterior formada.

(C) o uso de cola nas perfurações puntiformes tem sido
condenado ultimamente pelo alto risco de endoftalmi-
te envolvido.

(D) a presença de múltiplas estruturas oculares lesadas
não piora o prognóstico, pois o que define o prog-
nóstico é o tempo que se leva para tratar as lesões.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das seguintes alterações é característica dos olhos
de pacientes com neurofibromatose tipo I?

(A) Estrias de Voght.

(B) Nódulos de Lisch.

(C) Sinal de Bell.

(D) Linha de Sampaolesi.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente apresenta em um dos olhos a seguinte refra-
ção estática +3,75-1,50 x 65. A fórmula que representa a
transposição para cilindro negativo e o seu equivalente es-
férico são, respectivamente:

(A) -3,75 +1,50 x 65 e +3,00.

(B) +2,25 +1,50 x 155 e +2,25.

(C) -2,25 +1,50 x 65 e +2,25.

(D) +2,25 +1,50 x 155 e +3,00.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das seguintes situações está relacionada a pseudo-
tumor cerebral?

(A) Tabagismo.

(B) Gravidez.

(C) Uso de AAS.

(D) Depressão.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na esotropia congênita observam-se geralmente:

(A) desvio entre 40-60 DP, baixa hipermetropia e limita-
ção da abdução.

(B) desvio menor do que 40 DP, baixa hipermetropia e li-
mitação da abdução.

(C) desvio entre 40-60 DP, hipermetropia maior do que
+4,00 e limitação da adução.

(D) desvio menor do que 40 DP, baixa hipemetropia e li-
mitação da adução.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Aids, qual é a manifestação ocular mais comum?

(A) Descolamento seroso da retina.

(B) Edema do nervo óptico.

(C) Uveíte anterior.

(D) Microvasculopatia da retina.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Por quanto tempo deve-se manter o tratamento para CMV
em paciente com Aids?

(A) Até a remissão completa dos sinais oculares.

(B) Por sessenta dias, após a remissão completa dos si-
nais oculares.

(C) Por toda a vida do paciente.

(D) Por tempo indeterminado, dependendo da carga viral
do paciente.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São causas de diplopia monocular:

(A) astigmatismo, policoria, calázio.

(B) policoria, neuropatia diabética, catarata.

(C) catarata, astigmatismo, neuropatia diabética.

(D) estrabismo de aparecimento tardio,  astigmatismo e
calázio.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maioria dos pacientes com nistagmo periódico alternan-
te apresentam:

(A) visão melhor para longe do que para perto.

(B) visão  igualmente  comprometida  para  longe  e  para
perto.

(C) visão sem nenhum comprometimento.

(D) visão melhor para perto do que para longe.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As principais complicações relacionadas ao hifema são:

(A) impregnação hemática da córnea, glaucoma secun-
dário e sinéquias posteriores.

(B) glaucoma secundário, sinéquias posteriores e hemor-
ragia recorrente.

(C) impregnação hemática da córnea, glaucoma secun-
dário e hemorragia recorrente.

(D) hemorragia  recorrente,  sinéquias  posteriores  e  im-
pregnação hemática da córnea.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das seguintes lentes é uma lente de gonioscopia di-
reta?

(A) Lente de Zeiss.

(B) Lente de Koeppe.

(C) Lente de Goldman.

(D) Lente de Sussman.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos seguintes tipos de glaucoma apresenta um com-
portamento terapêutico semelhante ao glaucoma primário
de ângulo aberto (GPAA)?

(A) Glaucoma crônico de ângulo estreito.

(B) Glaucoma cortisônico.

(C) Glaucoma neovascular.

(D) Glaucoma facomórfico.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A lesão campimétrica tipo “pie in the sky” ocorre na se-
guinte doença:

(A) retinose pigmentar.

(B) glaucoma avançado.

(C) neurite óptica.

(D) lesão do lobo temporal.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  das seguintes doenças pode causar uma pseudo-
proptose?

(A) Enoftalmia unilateral.

(B) Oftalmopatia de Graves, com acometimento unilate-
ral.

(C) Fístula carotídeo-cavernosa.

(D) Celulite orbitária.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o tumor maligno de pálpebra mais comum?

(A) Carcinoma espinocelular.

(B) Melanoma.

(C) Carcinoma de células basais.

(D) Adenocarcinoma.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o agente etiológico da doença de Lyme?

(A) Bartonella henselae.

(B) Borrelia burgdorferi.

(C) Bordetella pertussis.

(D) Bartonella bacilliformis.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  dos  achados  pode  compor  a  síndrome  de  Voght-
Koyanagi-Harada?

(A) Malformação dentária.

(B) Policoria.

(C) Disartria.

(D) Linfocitose do fluido cerebroespinhal.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes com necrose retiniana aguda,

(A) o nervo óptico é poupado, mesmo em casos avança-
dos.

(B) a infecção é causada pelo vírus herpes simples, não
havendo  casos  relacionados  com  o  vírus  varicela
Zóster.

(C) o prognóstico visual é excelente, desde que o trata-
mento seja iniciado nas primeiras 72 horas.

(D) o acompanhamento é necessário após o tratamento,
pois é possível o acometimento do olho contralateral
após cerca de quatro semanas.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando o médico se depara com o diagnóstico de mela-
noma maligno de coroide, ele deve saber que

(A) a apresentação discoide é a mais comum.

(B) a configuração em cogumelo ou colarinho é a mais
comum.

(C) a configuração em cogumelo é patognomônica.

(D) a  presença  de  células  epitelioides  faz  com  que  o
prognóstico seja melhor.
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na evolução embriológica ocular,

(A) o  olho  primitivo  forma-se  após  a  diferenciação  do
tubo neural.

(B) o endoderma dá origem ao vítreo primário.

(C) a fase de diferenciação se dá até a 27ª semana de
gestação.

(D) os somitos assumem papel primordial  na formação
de algumas estruturas oculares, como a córnea.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, no que
se refere à conduta ética,

(A) é permitida a divulgação em mídia digital de imagens
de resultado tipo “antes e depois”, se o paciente as-
sim o autorizar.

(B) é permitido ao médico ou à empresa médica divulgar
honorários em mídia digital, desde que não sejam fei-
tas ressalvas quanto a valores promocionais.

(C) é vedado ao médico divulgar foto de seus pacientes
no momento do atendimento.

(D) é proibido ao médico ter perfil profissional em mídias
sociais, pois isso só é permitido às empresas médi-
cas.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Anatomicamente, o cristalino apresenta:

(A) a cápsula posterior mais espessa do que a anterior.

(B) a  transparência  justificada,  dentre  outros  motivos,
pelo mecanismo de bomba desempenhado pela sua
cápsula, ação similar à do endotélio corneano.

(C) o epitélio subcapsular na sua porção anterior.

(D) o poder dióptrico diretamente relacionado com a ati-
vidade enzimática de suas glicoproteínas.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia das doenças que levam à alteração da vi-
são de cores postula que

(A) a manifestação mais comum, no tricromatismo anô-
malo, é a protanomalia.

(B) as pessoas que apresentam uma visão “normal” de
cores são cerca de 90% tricromatas.

(C) a deuteranomalia é presente em cerca de 1% da po-
pulação geral.

(D) a herança das anomalias verde-vermelho é autossô-
mica recessiva.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista das distrofias corneanas, o médico deve
saber que

(A) as doenças são hereditárias, geralmente com heran-
ça autossômica dominante.

(B) a distrofia de Meesman é do tipo estromal.

(C) a ceratoplastia penetrante ou a lamelar são os únicos
tratamentos que apresentam resultados terapêuticos
satisfatórios.

(D) a  distrofia  de  Fuchs  está  diretamente  relacionada
com quadro de uveíte branda.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São fatores que afetam o sucesso no tratamento da amblio-
pia:

(A) aderência ao tratamento, idade de início do tratamen-
to, histórico familiar.

(B) histórico familiar, desvios oculares menores do que 10
dioptrias prismáticas, idade de início do tratamento.

(C) presença de astigmatismo, menor diferença entre a
visão corrigida dos dois olhos, histórico familiar.

(D) gravidade da ambliopia, idade de início e aderência
ao tratamento.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual lesão palpebral  é associada à conjuntivite folicular
crônica?

(A) Xantelasma.

(B) Carcinoma de células sebáceas.

(C) Molusco contagioso.

(D) Entrópio.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente  que  demonstra  uma  retração  da  pálpebra
ptótica na estimulação dos músculos pterigoides ipsilate-
rais pela abertura da boca apresenta quadro compatível
com

(A) síndrome de Horner.

(B) síndrome de Marcus Gunn.

(C) paralisia facial.

(D) miastenia gravis.
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PROVA TEÓRICO-PRÁTICA COM CARÁTER DISCURSIVO

MÉDICO/ÁREA: OFTALMOLOGIA

 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um recém-nascido dá entrada na unidade de pronto atendimento oftalmológico, 48 horas

após o nascimento, com o seguinte histórico: 31 semanas de gestação ao nascimento, nasci -

do de parto normal, sendo que a mãe já tinha apresentado dois abortos espontâneos anteri-

ormente, pesando 1.395 g, parto domiciliar, pais míopes, irmão mais velho estrábico.

Quais dos fatores apresentados são considerados de risco para a retinopatia da prematuridade?

 (10 pontos)

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de 67 anos de idade relata à consulta hiperemia moderada, sensação de cor-

po estranho, lacrimejamento excessivo ocasionalmente. O seu quadro teve início há cerca de

quatro meses. Na propedêutica, observam-se câmara anterior calma, hiperemia conjuntival

2+, cílios e pálpebras sem alterações, BUT de 6 segundos. Diante de tal quadro, o diagnósti -

co firmado foi doença da superfície ocular (síndrome do olho seco).

Com base nesse caso, descreva as possíveis alterações do filme lacrimal e as estruturas oculares

responsáveis pela produção de suas camadas.

(10 pontos)
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