
Prezado(a) candidato(a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com 
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 
 
 

Nº de Inscrição Nome 
 
 
 
 

 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o nervo laríngeo recorrente, é CORRETO afirmar: 
 
a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical. 
b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria 

tireoidiana superior. 
c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à 

região cervical. 
d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo 

acessório. 
 
QUESTÃO 02 
A tireóide lateral aberrante consiste de: 
a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração 

descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário. 
b) Ectopia glandular por agenesia do istmo. 
c) Bócio colóide multinodular. 
d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano. 

. 
QUESTÃO 03 
Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina 
determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos: 
 
a) A respiração. 
b) A avaliação do aparelho cardiovascular. 
c) As vias aéreas e a coluna cervical. 
d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento. 
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QUESTÃO 04 
 
No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de: 

 
a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia. 
b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio. 
c) Hemodiluição causada pelo mixedema. 
d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.  
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
Em relação às cefaléias, é INCORRETO afirmar: 
 
a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia 

pode ser desprezado. 
b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de 

enxaqueca clássica. 
c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser 

desprezadas. 
d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos 

agudos acompanhados de febre. 
 
 
 
QUESTÃO 06 
 
Em relação às febres, é INCORRETO afirmar: 
 
a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5º C. 
b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à 

palpação em áreas de lesões. 
c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção 

com mais de 6 (seis) semanas. 
d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios 

crônicos. 
 
 
QUESTÃO 07 
 
São causas de edema, EXCETO: 
 
a) Obstruções no nível da circulação linfática. 
b) Lesões inflamatórias diversas. 
c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas. 
d) Doenças prostáticas com obstrução urinária. 
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QUESTÃO 08 
 
Em relação às reações alérgicas graves, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Reações anafilactóides são mediadas por IgE. 
b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada. 
c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente. 
d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares. 
 
 
 
QUESTÃO 09 
 
CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de 
anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 
dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é CORRETO afirmar: 
 
a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo 

mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual. 
b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica 

transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente 
(3/4 semanas). 

c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto 
comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis. 

d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de 
anticoncepcional oral. 

 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno: 
 
a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol. 
b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol. 
c) Amiodarona, brometos, tetraciclinas e antitireoideanos (exceto propiltiuracil). 
d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticose  preparações radioativas. 
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QUESTÃO 11 
 
Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal 

deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia 
oncótica e perfil lipídico. 

b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, 
insuficência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, 
sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama. 

c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do 
peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e 
aumento da incidência de doença inflamatória pélvica. 

d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida 
pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos 
têm sua ação potencializada pelos mesmos. 

 
QUESTÃO 12 
 
Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo  
NÃO está ocorrendo? 
 
a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio 

folículo estimulante. 
b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do 

endométrio, principalmente da sua camada funcional. 
c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente 

transformação secretora do endométrio. 
d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e 

transformação secretora do endométrio. 
 

QUESTÃO 13 
 
São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, EXCETO. 

 

a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-
brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias. 

b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores 
desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de 
esportes e evitar hospitalizações.  

c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises. 
d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com 

broncodilatador. 
 
 



 5 

QUESTÃO 14 
 

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos 
até a criança urinar. 

b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um 
quadro grave de pielonefrite associada a sepse. 

c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada. 
d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção 

do tratamento. 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 

 

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, EXCETO: 

 

a) Estenose aórtica. 
b) Comunicação interventricular. 
c) Hipertensão pulmonar. 
d) Coarctação de aorta. 

 

 
 
 
 
QUESTÃO 16 

 

Sobre a obesidade é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça 
branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto. 

b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa 
corporal. 

c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, 
ovário policístico e síndrome de Prader Willi. 

d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de 
carboidratos complexos ou secundários. 
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QUESTÃO 17 
 
Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública: 
 
I- Caso autócne é aquele de doença que teve origem dentro dos limites 

geográficos de referência ou sob investigação. 
II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o 

agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais 
da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde. 

III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para 
controle epidemiológico. 

IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de 
natureza similar e epidemiologicamente relacionados. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e IV somente. 
b) I, II, III e IV. 
c) I e II somente. 
d) II, III e IV somente. 
 
QUESTÃO 18 
 
 Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e/ou 

por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa 
sadia. 

b) O diagnóstico é clinico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida 
clínico-epidemiológico. 

c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e 
sarampo. 

d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de 
inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com 
atividades de educação em saúde e mobilização social. 

 
QUESTÃO 19 
 
São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, 
EXCETO: 
 
a) Febre reumática. 
b) Sarampo. 
c) Hanseníase. 
d) Poliomielite. 
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QUESTÃO 20 
 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a 
Portaria/GM nº 399/06.Os estados/regiões/municípios devem  ter as seguintes 
prioridades pactuadas, EXCETO: 
 
a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos 

hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo. 
b) Redução da Mortalidade infantil e materna. 
c) Controle do câncer de colo de útero e da mama. 
d) Fortalecimento da atenção básica. 
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QUESTÃO 21 
 
O ângulo subentendido pelos eixos visual e anatômico (ou pupilar) do olho é 
denominado de ângulo 
 
a) Alfa. 
b) Gamma. 
c) Kappa. 
d) Lambda. 
 
QUESTÃO 22 
 
Considerando as células germinativas da córnea, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) atuam como barreira à conjuntivalização da córnea. 
b) estão mais  localizadas, principalmente, nos limbos nasal e temporal. 
c) na deficiência dessas células ocorrem defeitos epiteliais. 
d) na deficiência dessas células ocorre vascularização na superfície corneana. 
 
QUESTÃO 23 
 
Segundo os estudos de drenagem do humor aquoso, podemos concluir que: 
 
a) a malha endotelial é a que oferece maior resistência à drenagem do 

aquoso.   
b) a  malha uveal  se estende do esporão escleral à linha de Schwalbe. 
c) o canal de Schlemm é conectado diretamente às veias episclerais. 
d) os espaços intertrabeculares da malha corneo-escleral são maiores que os 

da malha uveo-escleral. 
 
QUESTÃO 24 
 
A mielinização axonal no nervo óptico é fornecida por: 
 
a) astrócitos.  
b) células ganglionares. 
c) micróglia. 
d) oligodendrócitos. 
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QUESTÃO 25 
 
Considerando os testes de acuidade visual, podemos afirmar que: 
 
a) a tabela de Bailey-Lovie obedece a escala decimal. 
b) as letras de uma mesma linha da tabela de Snellen são igualmente legíveis. 
c) no teste dos cartões de Teller a escala utilizada é a logarítimica. 
d) o teste com a tabela de Sheridan-Gardner exige o sentido da lateralidade e 

a coordenação mão-olho. 
 
QUESTÃO 26 
 
Considerando o mecanismo da acomodação, é INCORRETO afirmar que:  
 
a) a musculatura ciliar tem inervação parassimpática. 
b) a atropina promove a cicloplegia impedindo a liberação da acetilcolina. 
c) pela teoria de Helmholtz (1855), a presbiopia ocorre pela perda da 

elasticidade da cápsula do cristalino. 
d) pela teoria de Schachar (1992), a presbiopia ocorre pelo aumento do 

diâmetro equatorial do cristalino. 
 
QUESTÃO 27 
 
A indução prismática, na correção de + 5,00 dioptrias esféricas, quando a 
distância nasopupilar direita de 35 mm foi substituída pela de 30 mm é de: 
 
a) 2,5 dioptrias prismáticas de base nasal. 
b) 2,5 dioptrias prismáticas de base temporal. 
c) 5,0 dioptrias prismáticas de base nasal. 
d) 5,0 dioptrias prismáticas de base temporal. 
 
QUESTÃO 28 
 
A acuidade visual sem correção, esperada de um olho míope com acuidade 
visual 20/20 usando lente corretora nos óculos de – 4,00 dioptrias esféricas é 
 
a) 20/80. 
b) 20/160. 
c) 20/320. 
d) 20/640. 
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QUESTÃO 29 
 
A lente de Hruby, utilizada na lâmpada de fenda para exame do segmento 
posterior, fornece: 
 
a) 2,5 X de ampliação, 30° de campo de visão e imag em virtual direta. 
b) 10 X de ampliação, 20° de campo de visão e image m virtual direta. 
c) 10 X de ampliação, 30° de campo de visão e image m real invertida. 
d) 12 X de ampliação, 10° de campo de visão e image m virtual direta. 
 
QUESTÃO 30 
 
Considerando os testes para avaliar o campo visual, é INCORRETO afirmar 
que o delineamento da mancha cega é obtido através da: 
 
a) tela de Amsler. 
b) tela tangente. 
c) perimetria automatizada. 
d) perimetria de Goldmann. 
 
QUESTÃO 31 
O antibiótico utilizado no tratamento do tracoma em dose única é a 
 
a) Azitromicina. 
b) Doxicilina. 
c) Eritromicina. 
d) Tetraciclina. 
 
QUESTÃO 32 
 
O risco do desenvolvimento de colite pseudomembranosa em paciente tratado 
de toxoplasmose com clindamicina diminui quando a ele é administrado 
conjuntamente: 
 
a) Ácido folínico. 
b) Atovaquona. 
c) Pirimetamina. 
d) Sulfadiazina.  
 
QUESTÃO 33 
 
O sinal involuntário de Cogan (Cogan twitch sign) ocorre na ptose: 
 
a) Congênita. 
b) Involucional. 
c) Mecânica. 
d) Miastênica. 
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QUESTÃO 34 
 
A ocorrência de falência da bomba lacrimal é esperada na presença de 
 
a) Blefarocálase. 
b) Blefarofimose. 
c) Lagoftalmo. 
d) Telecanto. 
 
QUESTÃO 35 
 
Considerando as causas de epífora, é CORRETO afirmar que na Síndrome de 
Centurion temos a presença de: 
 
a) aumento da carúncula. 
b) conjuntivocálase. 
c) mal posicionamento anterior da porção medial da pálpebra com 

deslocamento do ponto lacrimal  para fora do lago lacrimal.  
d) ponto lacrimal edemaciado. 
 
QUESTÃO 36 
A presença na córnea de pseudogerontoxon e úlcera em escudo pode fazer 
parte das manifestações da ceratoconjuntivite: 
 
a) epidêmica. 
b) límbica superior. 
c) seca. 
d) vernal. 
 
QUESTÃO 37 
 
Observando um recém-nascido com 7 dias de vida, com infecção ocular por 
clamídia, é INCORRETO afirmar a ocorrência de: 
 
a) contra-indicação do uso de tetraciclina tópica. 
b) exsudação mucopurulenta. 
c) reação folicular. 
d) reação papilar. 
 
QUESTÃO 38 
 
A presença de infiltrados perineurais é observada na ceratite por: 
 
a) acantameba. 
b) clamídia. 
c) fungos. 
d) herpes. 
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QUESTÃO 39 
 
Um paciente portador de uveite anterior aguda nos informa que após 
ocorrência de uretrite, surgiu uma conjuntivite com exsudação purulenta 
bilateral seguida de artrite periférica durando mais de um mês. É CORRETO  
afirmar que seu diagnóstico mais provável seja: 
 
a) Doença de Behcet. 
b) Espondilite anquilosante.  
c) Artrite idiopática juvenil. 
d) Síndrome de Reiter. 
 
QUESTÃO 40 
 
Constitui um sinal patognomônico de hanseníase a presença na superfície da 
iris de: 
 
a) nódulos de Busacca. 
b) nódulos de Koeppe. 
c) nódulos grandes e  rosados. 
d) pérolas irianas. 
 
QUESTÃO 41 
 
A presença de leucocoria em paciente com dermatite vesiculobolhosa no 
tronco e extremidades faz parte 
 
a) da doença de Coats. 
b) da incotinência pigmentar. 
c) do retinoblastoma. 
d) da toxocaríase. 
 
QUESTÃO 42 
 
Considerando um paciente com ptose discreta, elevação discreta da pálpebra 
inferior, miose, reflexos fotomotor e de perto normais, é CORRETO afirmar que 
estamos diante de uma: 
 
a) irite. 
b) pupila de Adie. 
c) pupila de Argyll Robertson. 
d) Síndrome de Horner. 
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QUESTÃO 43 
 
O glaucoma por pseudo-esfoliação é classificado como: 
 
a) primário. 
b) secundário pré-trabecular. 
c) secundário trabecular. 
d) secundário pós-trabecular. 
 
QUESTÃO 44 
 
Considerando as características do glaucoma de tensão normal, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) a pressão intra-ocular média é igual ou menor que 25 mmHg. 
b) há perda de campo visual. 
c) na doença assimétrica não há correspondência entre a intensidade da lesão 

papilar e o valor da pressão intra-ocular. 
d) o ângulo iridocorneano é estreito. 
 
QUESTÃO 45 
 
O anel de Vossius na cápsula anterior do cristalino é constituído de pigmento 
 
a) hematógeno. 
b) Iriano. 
c) medicamentoso. 
d) metálico. 
 
QUESTÃO 46 
 
Na catarata em girassol ocorre deposição na cápsula anterior do cristalino, de: 
 
a) cloroquina. 
b) cobre. 
c) ouro. 
d) prata. 
 
QUESTÃO 47 
 
A microfacia pode apresentar o cristalino com forma discóide, podendo então 
estar associada a síndrome de  
 
a) Alport. 
b) Lowe. 
c) Ehlers-Danlos. 
d) Stickler. 
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QUESTÃO 48 
 
Catarata caracterizada por opacidade com aspecto de gota de óleo central é 
encontrada na: 
 
a) Deficiência de galactoquinase. 
b) Galactosemia. 
c) Rubéola congênita. 
d) Síndrome de Hallermann-Streiff-François. 
 
QUESTÃO 49 
 
Considerando as anomalias congênitas que envolvem a córnea, ocorre 
corectopia na: 
 
a) Anomalia de Rieger.  
b) Córnea plana. 
c) Megalocórnea. 
d) Microcórnea. 
 
QUESTÃO 50 
 
O procedimento de Hotz é utilizado como tratamento cirúrgico de 
 
a) Coloboma palpebral. 
b) Epibléfaro. 
c) Epicanto. 
d) Telecanto. 
 
QUESTÃO 51 
 
Considerando as técnicas de medida do desvio ocular, é CORRETO afirmar 
que no teste de Hirschberg: 
 
a) cada milímetro de desvio equivale a 7 dioptrias prismáticas. 
b) mede o desvio latente. 
c) o prisma é  posicionado na frente do olho preferencial. 
d) o reflexo  corneano fica decentrado no olho estrábico na direção oposta do 

desvio. 
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QUESTÃO 52 
 
Na correção óptica da esotropia acomodativa: 
 
a) a divisória da lente executive deve estar nivelada com a borda superior da 

pupila. 
b) bifocais devem ser prescritos quando ocorrer relação AC/A baixa. 
c) deve ser receitada a mínima adição para perto que permite fixação bifoveal. 
d) o aumento da adição deve permanecer após a adolescência. 
 
QUESTÃO 53 
 
A detecção de calcificação no diagnóstico por imagens de tumores intra-
oculares não é possível através da  
 
a) ecografia. 
b) radiografia. 
c) ressonância magnética. 
d) tomografia computadorizada. 
 
 
QUESTÃO 54 
 
Considerando os tumores metastáticos da coróide, é CORRETO afirmar que 
têm como localização primária mais freqüente: 
 
a) mama. 
b) rim. 
c) trato  gastrointestinal. 
d) próstata. 
 
 
QUESTÃO 55 
 
Considerando as alterações do nervo óptico, é CORRETO afirmar que a: 
 
a) atrofia óptica primária é precedida de edema do nervo. 
b) neurite retrobulbar é o tipo mais comum de neurite óptica em crianças. 
c) neuroretinite é mais freqüente associada com infecções virais. 
d) escavação papilar na atrofia óptica primária constitui o sinal de 

Kestenbaum. 
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QUESTÃO 56 
 
Podemos afirmar sobre a Degeneração Macular Relacionada à Idade que: 
 
a) a forma seca é a mais comum. 
b) a forma exsudativa é a mais benigna. 
c) é mais prevalente na raça negra. 
d) ocorre afinamento local da membrana de Bruch. 
 
 
QUESTÃO 57 
 
Uma paciente com 20 anos de idade é portadora de ptose bilateral de 
estabelecimento insidioso, limitação dos movimentos oculares e ataxia. A 
punção lombar mostra aumento da concentração protéica acima de 1 g/l. Entre 
as hipóteses apresentadas, a mais provável  é: 
 
a) Distrofia miotônica. 
b) Homocistinúria. 
c) Miastenia grave. 
d) Síndrome de Kearn-Sayre. 
 
QUESTÃO 58 
 
O Sinal de Gunn da Retinopatia Hipertensiva aparece no grau de 
arterioesclerose 
 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
 
QUESTÃO 59 
 
Entre os fatores de risco para Retinopatia Diabética, o mais importante é: 
 
a) duração do diabetes. 
b) gravidez. 
c) hipertensão Arterial. 
d) obesidade. 
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QUESTÃO 60 
 
O primeiro sinal patognomônico da Retinopatia da Prematuridade é a 
 
a) crista de demarcação. 
b) linha de demarcação. 
c) proliferação fibrovascular extraretiniana. 
d) retina descolada parcialmente. 
 
QUESTÃO 61 
 
Mancha vermelho-cereja na mácula em pacientes com espasmos mioclônicos, 
dor nos membros e tremores fazem parte do quadro clínico da: 
 
a) doença de Niemann-Pick. 
b) doença de Tay-Sachs. 
c) doença de Sandhoff. 
d) Sialidoses  tipo 1 e 2. 
 
QUESTÃO 62 
 
Na doença de Graves, a presença de retração palpebral na posição primária do 
olhar constitui o sinal de: 
 
a) Dalrymple. 
b) Kocher. 
c) Munson. 
d) von Graefe. 
 
QUESTÃO 63 
 
Quando o grau de ptose reduz após 2 min de aplicação de compressas 
geladas sobre as pálpebras, o paciente é portador de um tipo de ptose: 
 
a) aponeurótica. 
b) mecânica. 
c) miogênica. 
d) neurogênica. 
 
QUESTÃO 64 
 
Com relação à leucemia, é INCORRETO afirmar que pode(m) ocorrer: 
 
a) depósitos coroidianos com aparência de ¨pele de leopardo¨. 
b) envolvimento  ocular mais na forma crônica. 
c) manchas de Roth. 
d) Pseudohipópio. 



 18 

QUESTÃO 65 
 
A presença de pólipos edematosos no reto e cólon, osteomas do crânio e 
mandíbula, e fibromas cutâneos ocorrem na: 
 
a) Síndrome de Gardner. 
b) Síndrome de Turcot. 
c) doença de Whippel. 
d) Doença de Crohn. 
 
QUESTÃO 66 
 
A presença de hematoma anular palpebral bilateral, ¨olhos de Panda¨, ocorre 
na fratura: 
 
a) do ápice da  órbita. 
b) da base do crânio. 
c) da  parede  lateral da órbita. 
d) do assoalho da órbita. 
 
QUESTÃO 67 
 
A presença de enfisema orbitário é esperada na fratura: 
 
a) da parede medial da órbita. 
b) da parede lateral da órbita. 
c) do assoalho da órbita. 
d) do teto da órbita. 
 
QUESTÃO 68 
 
Considerando as complicações dos traumas oculares, é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) air bag dispensa o uso de óculos de segurança para proteção dos olhos. 
b) lesões dos nervos oculomotores exigem cirurgia imediata. 
c) oftalmia simpática para ser evitada exige evisceração do olho traumatizado 

nos dez primeiros dias do trauma. 
d) trauma contuso é considerado de melhor prognóstico visual que o 

perfurante. 
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QUESTÃO 69 
 
Em relação às queimaduras químicas oculares podemos afirmar que 
 
a) os ácidos são mais comuns. 
b) os ácidos penetram mais que as bases. 
c) o ácido sulfúrico complica com efeito térmico. 
d) o ácido fluorídrico usado na limpeza e gravação de vidros penetra 

lentamente. 
 
QUESTÃO 70 
 
No tratamento das queimaduras químicas, além da irrigação, a melhora da 
cicatrização da ferida pela promoção da síntese de colágeno pelos fibroblastos 
da córnea pode ser feita pelo uso de: 
 
a) ácido ascóbico. 
b) ácido cítrico. 
c) esteróides. 
d) tetraciclinas. 
 

 
 

ATENÇÃO: 
 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A 
SEGUINTE FRASE: 
 
 
“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais 
têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética 
prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético 
hipocrático." 
 

Baseado no Abstract de: 
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição 
paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. 
Saúde Pública [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt. 

 
 


