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Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da
autorização do fiscal.
Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome
completo, do número de seu documento e do número de sua
inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para
as devidas providências.
Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de
Questões está completo, sem falhas de impressão e se a
numeração está correta. Não esqueça de conferir se sua prova
corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note
alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
O único documento válido para a correção das provas é a
Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no   seu
preenchimento, visto que a marcação da Folha de Respostas é de
sua inteira responsabilidade.
Deverá ser utilizada caneta esferográfica transparente, com tinta
de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha
de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo
correto da marcação da Folha de Respostas:
O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá
ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou
rasurada.
Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas,
às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas),
incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante
controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no
verso da capa da prova e levar consigo.
Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após

11.

12.

13.

14.

15.

60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar
o caderno de questões após decorridas 4h (quatro horas) do início
da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a
Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas
no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), a partir da
divulgação do Gabarito Oficial.
A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos
só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os
documentos da sala, além da assinatura do termo de fechamento.
Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo,
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive
códigos e/ou legislação.
Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a
realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos
eletrônicos, máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular,
tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle
de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;   b) livros,
anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer
outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu,
boné, gorro, etc.
Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a
realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a
emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope
de guarda de pertences.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata
denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas
cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

ATENÇÃO
●

●

O Caderno de Questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA

NÚMERO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Legislação

11 a 20

Conhecimentos Específicos

21 a 50

Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.
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4.§ Tais análises não avaliam métodos eficazes que
requerem poucos alunos. Isso porque sua superioridade
não pode ser medida se quem os adota está perdido em
um mundão de escolas tradicionais. A própria definição
de tamanho de sala vai se esfarelando. Imaginemos um
colégio com professores excelentes dando aulas em
salas com sessenta estudantes. Depois, grupos de dez
alunos se reúnem com professores mais jovens para
discutir os assuntos da aula. Além disso, os alunos fazem
duas disciplinas a distância, uma delas com um tutor por
500 alunos e outra, totalmente informatizada (relação
aluno/professor = infinito). Quantos professores por
aluno há nessa escola? Desde que temos Ideb e Enem,
o tema é irrelevante. Se o estudante aprendeu, pouco
importa como funciona a sala de aula. Pois não é que o
nosso Legislativo, com uma pauta atolada de problemas
angustiantes, se mete a legislar sobre o número de
alunos na sala de aula? Pela proposta em discussão, no
ensino médio, não será possível ultrapassar o número
mágico de 35. Deve ser uma cifra que, em sua infinita
magnificência, Deus revelou aos legisladores, pois de
nenhuma pesquisa saiu.

LÍNGUA PORTUGUESA
Os legisladores e o Verbo Divino
Cláudio de Moura e Castro

1.§ Pensemos na seguinte situação. Três pessoas
estão em uma sala, prontas para devorar uma travessa de
comida. E eis que chegam mais três. Será preciso deitar
água no feijão, para dividi-lo entre os comensais. Todos
comem feijão aguado. Os mesmos três estão ouvindo um
cantor, quando irrompem mais três na sala. Mas agora é
diferente, ninguém ouve ou vê menos pela presença dos
outros. Não há do que privar-se, pois ninguém “come”
o som e a imagem dos outros. Se continuar a chegar
gente, acabarão todos se acotovelando e cochichos
atrapalharão o deleite da música. Mas quantos serão, a
ponto de reduzir o prazer da cantoria? Obviamente, isso
dependerá do tamanho da sala, do formato, da acústica,
do volume da voz e se há amplificação, entre outros
fatores. Não há um número mágico.
2.§ Esse experimento abstrato pode ser comparado
a uma sala de aula. Quando chegam mais alunos, não
é como o caso do feijão aguado. Pelo contrário, é
semelhante ao do cantor. Mais gente na sala não prejudica
o aprendizado. E não é preciso muita imaginação para
concluir que aulas maiores custam menos, economizando
recursos, vantagem nada trivial. No primeiro ano de
Harvard, muitas aulas são em anfiteatros, com todos os
400 alunos iniciantes. O curso de introdução à economia,
em Berkeley, tinha 1200. Se essa fórmula fosse tão ruim,
Harvard não seria a melhor universidade do mundo e
Berkeley, a melhor pública. As salas do ensino médio
coreano tinham mais de sessenta alunos. Mesmo assim,
a Coreia já possuía um excelente sistema educativo. No
Brasil, temos o exemplo dos cursinhos, operando com
salas enormes. Para a maioria dos alunos, é o melhor
ensino que jamais experimentarão.
3.§ A realidade é ainda mais turva. Pergunte-se
ao público se prefere ouvir Caetano Veloso em uma
sala com 100 espectadores ou um cantor menor, em
uma sala com 35. Pergunte-se aos alunos se preferem
um grande professor, em uma sala enorme, ou um
medíocre, em uma salinha de 35 lugares. Em ambos os
casos, a resposta é a mesma e óbvia. Para os puristas,
se há muitos alunos, dilui-se a interação deles com o
professor. É um argumento sério, sempre e quando tal
interação for praticada. Mas isso é raríssimo, qualquer
que seja o tamanho da sala. Tais perplexidades atraíram
muitos estudos, na tentativa de determinar o impacto do
tamanho da sala de aula sobre o aprendizado. De fato,
esse é um dos temas mais pesquisados, com medidas
cuidadosas e grupos de controle. São centenas de
pesquisas, tantas que não mais se justifica fazer outras.
E o que nos dizem? Simplesmente, com a única exceção
constituída pelos alunos pobres dos anos iniciais, não há
nenhuma associação entre o tamanho da sala e o nível de
aprendizado. Infere-se que os casos de interação alunoprofessor são raríssimos. Desde que se possa ver e ouvir
o mestre, pôr ou tirar alunos não afeta o rendimento.
É leviano negar o que diz a avalanche de pesquisas.
Entendamos, os resultados descrevem o coletivo das
escolas.

Revista Veja, edição 2.299, p. 28.

QUESTÃO 01
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
o autor é veementemente contra o argumento dos
puristas, para quem o número excessivo de alunos em
sala compromete a interação aluno/professor.
o problema do número de alunos em sala de aula não
é da alçada do Legislativo, que deve se preocupar
com problemas mais angustiantes.
as inúmeras pesquisas comprovaram que o número
elevado de alunos em sala de aula definitivamente
não compromete o bom rendimento.
o número elevado de pessoas usufruindo de algo em
um mesmo ambiente compromete o seu rendimento,
visto que elas têm de dividir o espaço.
as pesquisas revelaram que há uma falta generalizada
de interação entre aluno-professor, que não é
prejudicada pelo número de alunos em sala de aula.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O título do texto está diretamente relacionado ao
fragmento
“Tais análises não avaliam métodos eficazes...”
“...para dividi-lo entre os comensais.”
“Será preciso deitar água no feijão.”
“Deus revelou aos legisladores”.
“...cochichos atrapalharão o deleite da música.”

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “não será possível ultrapassar o número
mágico de 35.” (4.§), a função sintática da oração
destacada é a mesma encontrada em
“...de determinar o impacto do tamanho da sala de
aula...” (3.§)
“...para devorar uma travessa de comida.” (1.§)
“...que os casos de interação aluno-professor são
raríssimos.” (3.§)
“...a legislar sobre o número de alunos na sala de
aula? (4.§)
“...de reduzir o prazer da cantoria?” (1.§)
Cargo: Médico Oftalmologista / Retina

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09

A expressão “devorar uma travessa de comida”
(1.§) é um exemplo de figura de
palavra denominada metonímia.
pensamento denominada metáfora.
sintaxe denominada hipálage.
palavra denominada antonomásia.
sintaxe denominada anacoluto.

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se afirma a respeito das colocações pronominais
que foram alteradas em relação ao texto original.
Em Se infere (3.§), a próclise não é permitida, pois
jamais se inicia período com pronomes átonos.
Em se há muitos alunos, se dilui (3.§), a ausência de
palavra atrativa após a vírgula exige a ênclise.
Em acabarão todos acotovelando-se  (1.§), o sujeito
explícito antes do verbo provoca próclise ou ênclise.
Em vai se esfarelando (4.§), a ênclise não é permitida,
pois se trata de locução verbal com gerúndio.
Em quem adota-os (4.§), a presença do pronome
relativo permite apenas a próclise do pronome átono.

(E)

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O prefixo presente em irrelevante (4.§) apresenta
o mesmo valor semântico do prefixo presente em
desfazer.
despedaçar.
inacessibilidade.
desumano.
acéfalo.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque
NÃO possui um referente explícito no texto, ou
seja, estabelece referenciação implícita.
“situação” (1.§)
“comensais” (1.§)
“cantor” (1.§)
“alunos” (2.§)
“fórmula” (2.§)

(A)

(B)

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“...Harvard não seria a melhor universidade do
mundo e Berkeley, a melhor pública.” (2.§)
No fragmento acima, temos um exemplo de figura
de
sintaxe denominada zeugma.
pensamento denominada apóstrofe.
sintaxe denominada anacoluto.
palavra denominada catacrese.
sintaxe denominada anáfora.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, a
palavra que sofreu alteração foi
Coreia, pois paroxítonas terminadas em ditongos ei e
oi não se acentuam mais.
três, pois pertence às palavras monossilábicas
terminadas com a consoante s.
aluno-professor, pois compostos de substantivos
passaram a ser grafados com hífen.
aguado, pois as palavras que possuíam trema
perderam-no, exceto os nomes próprios.
anfiteatros, pois compostos cuja formação se perdeu
pelo uso não tem mais hífen.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
As expressões “desde que” (3.§) e “desde que” (4.§)
estabelecem a mesma relação lógico-semântica.
“Mesmo assim” (2.§) e “qualquer que seja” (3.§) são
expressões que introduzem argumentos contrastivos.
As expressões “eis” (1.§), “mesmos” (1.§) e “tais” (4.§)
são pronomes demonstrativos que conferem ênfase.
Os adjetivos “leviano” (3.§) e “irrelevante” (4.§) são
empregados para menosprezar o ensino brasileiro.
A expressão “raríssimos” (3.§) é um processo
derivacional que resulta na forma superlativa absoluta
analítica.

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa correta. De acordo com
a Constituição Federal do Brasil, a República
Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos
construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir
o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
independência nacional, prevalência dos direitos
humanos, autodeterminação dos povos, nãointervenção, igualdade entre os Estados e defesa da
paz.
solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo
e ao racismo, cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade e concessão de asilo
político.
a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa
humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa e o pluralismo político.
solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo.

QUESTÃO 12
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
De acordo com a Constituição do Brasil, a lei
considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia a prática da _________ , o
____________, o ____________ e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem.
improbidade administrativa / tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins / terrorismo.
tortura / racismo / terrorismo.
tortura / tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins /
terrorismo.
tortura / tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins /
racismo.
improbidade administrativa / tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins / racismo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 13
Analise as assertivas e assinale a alternativa
correta. De acordo com a atual redação do art. 37,
inciso XVI, da Constituição Federal do Brasil, à
administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, EXCETO
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)
(E)

(A)

a de um cargo de professor com outro
técnico ou científico, quando houver
compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI.

(B)
(C)

a de dois cargos privativos de médico,
quando
houver
compatibilidade
de
horários, observado em qualquer caso o
disposto no inciso XI.

(D)
(E)

a de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas,
quando
houver
compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI.

(A)
(B)

QUESTÃO 14

(C)

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Constituição
Federal do Brasil, os atos de improbidade
administrativa importarão

II.

a perda da função pública.

III.

a indisponibilidade dos bens.

IV.

o ressarcimento ao erário.

Com relação à posse e exercício em cargo público,
nos termos da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de
1990, que trata do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, assinale a alternativa
correta.
A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados
da publicação do ato de provimento.
A posse não poderá dar-se mediante procuração
específica.
No ato da posse, o servidor estará dispensado de
apresentar a declaração de bens e valores que
constituem seu patrimônio, todavia, ele é obrigado a
apresentar a declaração quanto ao exercício ou não
de outro cargo, emprego ou função pública.
A posse em cargo público independerá de prévia
inspeção médica oficial.
É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contados da
data da posse.

QUESTÃO 17

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

a suspensão dos direitos políticos.

De acordo com a Lei nº 8112, de 11 de dezembro de
1990, que trata do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, NÃO é considerado
requisito básico para investidura em cargo público
o gozo dos direitos políticos.
a quitação com as obrigações militares e eleitorais.
o nível de escolaridade exigido para o exercício do
cargo.
a idade mínima de 16 (dezesseis) anos.
a aptidão física e mental.

QUESTÃO 16

a de dois cargos de professor, quando
houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI.

I.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

(D)

(E)
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De acordo com o Decreto nº 7.690, de 2 de março de
2012, que dispôs sobre as atribuições do Instituto
Benjamin Constant (IBC), é INCORRETO afirmar
que ao Instituto Benjamin Constant compete
subsidiar a formulação da Política Nacional de
Educação Especial na área de deficiência visual.
promover e realizar programas de capacitação dos
recursos humanos na área de deficiência visual.
elaborar e produzir material didático-pedagógico para
o ensino de pessoas cegas e de visão reduzida.
apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino
e as instituições que atuam na área de deficiência
visual.
subsidiar a formulação da Política Nacional de
Educação na área de surdez.

Cargo: Médico Oftalmologista / Retina

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 6.949, de
25/8/2009, é INCORRETO afirmar que são princípios
gerais da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência:
o respeito pela dignidade inerente, a autonomia
individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias
escolhas, e a independência das pessoas e a nãodiscriminação.
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
equitativo de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e
promover o respeito pela sua dignidade inerente.
a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade
e o respeito pela diferença e pela aceitação das
pessoas com deficiência como parte da diversidade
humana e da humanidade.
a igualdade de oportunidades, a acessibilidade e a
igualdade entre o homem e a mulher.
o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das
crianças com deficiência e pelo direito das crianças
com deficiência de preservar sua identidade.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 19
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o Decreto nº
1.171/94 que aprovou o Código de Ética do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado
ao servidor público
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alterar ou deturpar o teor de documentos
que deva encaminhar para providências.

III.

fazer uso de informações privilegiadas
obtidas no âmbito interno de seu serviço,
em benefício próprio, de parentes, de
amigos ou de terceiros.

IV.

apresentar-se embriagado no serviço ou
fora dele habitualmente.

III.

Ao adolescente portador de deficiência é
assegurado trabalho protegido.

IV.

São linhas de ação da política de atendimento,
as campanhas de estímulo ao acolhimento
sob forma de guarda de crianças e
adolescentes afastados do convívio familiar
e à adoção, especificamente interracial, de
crianças maiores ou de adolescentes, com
necessidades específicas de saúde ou com
deficiências e de grupos de irmãos.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 21

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A respeito da doença de coats, assinale a
alternativa correta.
Usualmente bilateral.
Associada à microftalmia.
Distribuição etária bimodal.
Incidência igual ao sexo feminino.
É autossômica recessiva.

QUESTÃO 22
Qual das condições a seguir está associada à
hipoplasia da Fóvea?
(A)
Coroideremia.
(B)
Aniridia.
(C)
Retinosquise juvenil ligada ao x.
(D)
Doença de Tay-Sachs.
(E)
Síndrome de Kerns-Asyre.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 23
Nas angiografias, o chamado “silêncio coroideo”
pode ser visto em
(A)
Doença de Hunter.
(B)
Epiteliopatia placoide multifocal posterior aguda.
(C)
Doença de Stargardt.
(D)
Arterite de células gigantes.
(E)
Edema macular cistoide crônico.

QUESTÃO 20
De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

É dever do Estado assegurar à criança e
ao adolescente atendimento educacional
especializado
aos
portadores
de
deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

o uso do cargo ou função, facilidades,
amizades, tempo, posição e influências,
para obter qualquer favorecimento, para si
ou para outrem.

II.

II.

QUESTÃO 24
Qual
das
patologias
mucopolissacarídicas
apresentadas a seguir não causa degeneração do
epitélio pigmentar da retina?
(A)
Hunter-tipo ll.
(B)
Hurler-tipo l-H.

A criança e o adolescente portadores
de deficiência receberão atendimento
especializado.
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(C)
(D)
(E)

Morateaux-lamy-tipo IV.
Scheie-tipo l-s.
Sanfilippo-tipo lll.

(E)

QUESTÃO 30
Com relação aos redescolamento de retina
tratados previamente com retinopexia e introflexão
escleral, a reincidência ocorre por
(A)
introflexão muito larga, levando a dobras na retina e
consequentemente rasgaduras em boca de peixe.
(B)
introflexão muito pequena, resultando em suporte
inadequado para as roturas.
(C)
ausência de explante meridional esponjoso para
suportar a base vítrea.
(D)
vitreoretinopatia proliferativa.
(E)
reposicionamento do vitreo levando ao redescolamento.

QUESTÃO 25

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nistagmo ocular e fotofobia.

Em relação à anatomia retiniana, qual a
porcentagem da população que apresenta artéria
cílio retiniana?
85%.
65%.
45%.
10%.
25%.

QUESTÃO 26
Pacientes portadores de anemia falciforme
vítimas de trauma ocular com a presença de
hifema, aumento da pio e diminuição da visão
são beneficiados com qual dos procedimentos
apresentados a seguir?
(A)
Diminuição da pio com timolol e acetazolamida.
(B)
Dilatação da pupila com fenilefrina e atropina.
(C)
Criopexia para reduzir as áreas isquêmicas.
(D)
Endociclodiatermia 360 graus para paralisar o corpo
ciliar.
(E)
Lavagem de câmara anterior.

QUESTÃO 31
Como se apresenta o Commotio Retinae?
(A)
Edema de retina por contusão.
(B)
Encolhimento da membrana limitante interna.
(C)
Disruptura traumática da circulação coroidea com
edema retiniano.
(D)
Disruptura dos elementos externos dos fotorreceptores
com danos de células fotorreceptoras.
(E)
Edema de retina por dano vascular.
QUESTÃO 32

QUESTÃO 27
Com relação à síndrome de efusão fóveal,
podemos afirmar que
(A)
é tratada por vitrectomia e drenagem coroidal.
(B)
é prevenida eficientemente pelo uso do anel de
flieringa.
(C)
os fatores de risco incluem hipertensão arterial e
aterosclerose.
(D)
ocorre em pacientes com hipermetropia acentuada ou
redução do comprimento axial anormal.
(E)
ocorre em pacientes ansiosos portadores de
personalidade tipo 1.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com relação às coroidopatias, a epiteliopatia
placoide multifocal posterior aguda é associada
com
preponderância masculina.
preponderância feminina.
perda visual severa e irreversível.
pródromo viral.
tem início  entre os 50 e 60 anos de idade.

QUESTÃO 33
Qual é a complicação mais comum da coroidite
multifocal?
(A)
Hemorragia vítrea.
(B)
Edema macular cistoide.
(C)
Neovascularização de coroide.
(D)
Membrana epiretiniana.
(E)
Descolamento de retina.

QUESTÃO 28
Qual método é usado para reparar descolamentos
de retina em pacientes imunodeficientes
portadores de citomegalovírus?
(A)
Criopexia e injeção de c3f8.
(B)
retinopexia pneumática com posição de cabeça por 60
dias.
(C)
Introflexão escleral com drenagem do fluido
subretiniano.
(D)
Vitrectomia posterior e retinopexia com introflexão
escleral.
(E)
Vitrecomia posterior e tamponamento com óleo de
silicone.

QUESTÃO 34

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O exame de eletroretinograma serve como
diagnóstico em casos de
amaurose congênita de Leber e doença de Stargardt.
neuropatia óptica traumática.
lesão retro quiasmática tumoral.
perda visual por avitaminose A e C.
albinismo ocular e albinismo óculo cutâneo.

QUESTÃO 29
(A)
(B)
(C)
(D)

A doença de Oguchi carateriza-se por
fenômeno de Mizuo-Nakamura.
herança autossômica recessiva.
aparência dourada nos estados adaptados ao escuro
e reflexo normal nos estados adaptados à luz.
cegueira noturna progressiva.
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QUESTÃO 35
Qual a chance de um paciente, vítima de
descolamento de retina com rasgadura gigante,
ter o mesmo no olho adelfo?
(A)
Menos de 5%.
(B)
100%.
(C)
25%.
(D)
50%.
(E)
30%.

QUESTÃO 41
Com relação a hialose asteroide, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Apresenta precipitação de sais de cálcio.
(B)
Tem predomínio unilateral.
(C)
Não tem indicação de vitrectomia.
(D)
O paciente é assintomático.
(E)
Apresenta o paciente hipercalcemia sistêmica.

QUESTÃO 36
Com relação aos quadrantes retinianos, qual é a
localização mais comum das roturas?
(A)
3 e 9 horas.
(B)
10 e 2 horas.
(C)
6 e 12 horas.
(D)
4 e 8 horas.
(E)
Todos os quadrantes são igualmente acometidos.

QUESTÃO 42
Qual a causa mais comum de descolamento de
coroide nas cirurgias de vitrectomia posterior via
pars plana?
(A)
Hipertensão arterial transitória no intraoperatório.
(B)
Garrafa muito baixa durante a cirurgia.
(C)
Desigualdade entre a taxa de corte e aspiração.
(D)
Falha na confecção das esclerotomias.
(E)
Instalação inadequada da via de infusão.

QUESTÃO 37

QUESTÃO 43

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais os pacientes com maior
descolamentos de retina?
Miopia.
Descolamento do olho adelfo.
Degeneração lattice.
História familiar.
Portadores de nistagmo ocular.

risco

para
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38
Qual o dado provável mais importante na história
do paciente com Sinchisis Cintilans?
(A)
Trauma ocular fechado prévio com hifema.
(B)
Halo senil denso.
(C)
Aterosclerose de carótida com história de amaurose.
(D)
Hipercolesterolemia familiar.
(E)
Aparência cushingoide por uso de esteroide a longo
prazo.

QUESTÃO 44
Qual desses gases duram mais tempo na cavidade
vítrea?
(A)
ar.
(B)
c3f8.
(C)
sf6.
(D)
c2f6.
(E)
protóxido.
QUESTÃO 45
Paciente com queixa de embaçamento visual
repentino após uma discussão familiar, relata ser
muito ansioso. Qual o diagnóstico e o provável
achado angiográfico?
(A)
Coroidite serpiginosa com hiperfluorescência difusa
do contraste na angio.
(B)
Síndrome da tração vitreo retiniana macular com a
presença de “ faint” na angio.
(C)
Doença de harada com hot spots na angio.
(D)
Telangiectasia macular do tipo 2 com vazamento focal
do contraste na angio.
(E)
Retinopatia serosa central com achado de ink blot na
angio.

QUESTÃO 39

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação ao tempo de circulação do contraste no
exame de angiofluoresceinografia após a injeção,
podemos afirmar que
o contraste entra na circulação coroidea pelas artérias
ciliares posteriores curtas, entre 10 a 15 segundos
após a injeção.
o fluxo coroidal é rápido.
não depende do fluxo coroidal.
a fase arteriovenosa ocorre entre 10 a 15 segundos
após a fase arterial.
o enchimento da coriocapilar normalmente completase após a fase de recirculação.

QUESTÃO 40

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com relação à tensão superficial do óleo de
silicone, podemos afirmar que é
maior do que o gás c3f8.
maior do que ar atmosférico.
menor do que gás sf6.
igual da água.
igual a da solução salina balanceada oftalmológica.

QUESTÃO 46
Paciente vítima de pancreatite aguda com queixa
de embaçamento visual bilateral, qual a provável
causa?
(A)
Hemorragia vítrea.
(B)
Descolamento seroso da retina.
(C)
Retinopatia esclopetária.
(D)
Retinopatia de purtcher.
(E)
Retinopatia serosa central.

Nos casos de membrana neovascular coroidal bem
definida, o tratamento a laser não é bem eficiente
em que localização?
Extra-foveal.
Justa foveal.
Subfoveal.
Justapapilar.
Perimacular.
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QUESTÃO 47
Qual a conduta cirúrgica para buracos maculares
traumáticos?
(A)
Conservadora.
(B)
Corticoterapia sistêmica.
(C)
Vitrectomia e introflexão escleral.
(D)
Vitrectomia posterior com peeling de mli e
tamponamento com c3f8.
(E)
Vitrectomia posterior com óleo de silicone 5000 cts.
QUESTÃO 48
Qual a complicação mais frequente que pode
ocorrer em oclusão da artéria central da retina?
(A)
Edema de córnea.
(B)
Flebite.
(C)
Estafiloma posterior.
(D)
Membrana neovascular.
(E)
Rubeosis iridis.
QUESTÃO 49

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Com relação às endoftalmites, segundo o EVS
(Endophtalmitis Vitrectomi Study), podemos
afirmar que
todos os pacientes com endoftalmite aguda se
beneficiam com vitrectomia imediata.
antibioticoterapia sistêmica são úteis para o resultado
final da acuidade visual e podem ser juntamente
usados com injeção intra vítrea.
biópsia vítrea em pacientes com acuidade visual
melhor que movimentos de mãos, tem resultado
semelhante ao de pacientes com vitrectomia imediata
na acuidade visual final.
a vitrectomia deve ser sempre instituída ao menor
sinal de endoftalmite para preservar melhor acuidade
visual final.
em pacientes com percepção luminosa nem a injeção
intra vítrea nem a vitrectomia são úteis para a acuidade
visual final.

QUESTÃO 50

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com relação ao ETDRS (Early Trial Diabetic
Retinopathi Study), consideramos como edema
macular diabético clinicamente significativo os
seguintes achados
exsudatos duros a 500 u da fóvea.
espessamento de retina maior que um diâmetro de
disco e a um diâmetro de disco do centro da fóvea.
vazamento difuso na angiografia.
circinata a 2 diâmetros de disco da fóvea.
microaneurismas dentro dos 500 u da fóvea.
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