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Data: 22 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale 
mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas 
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as 
instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

 
BOA PROVA!! 

 

 Médico Oftalmologista 
 



 

 

PARTE I – MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
 
01 - A melhor maneira de prevenir o Glaucoma é: 

A) Prescrever colírios para todas as pessoas acima de 40 
anos 

B) Tratar somente quem estiver com pressão intra-
ocular acima de 21mmHg 

C) Realizar trabeculectomia em massa 
D) Realizar campanhas educativas de esclarecimento 

sobre a doença 
E) Realizar iridotomia com YAG-laser em massa 

 
02 - Recém-nascido de parto normal é trazido ao Pronto 
Socorro com quadro clínico de secreção mucopurulenta e 
hiperemia em ambos os olhos há 10 dias, além de otite, 
rinite e pneumonia; Foi colhida secreção para cultura. O 
provável diagnóstico é: 

A) Conjuntivite por S. aureus 
B) Conjuntivite Gonocócica 
C) Conjuntivite por Clamídia 
D) Conjuntivite Adenoviral 
E) Edema conjuntival por trauma do parto 

 
03 - Um estrabismo não tratado na infância poderá 
desencadear principalmente: 

A) Diplopia 
B) Descolamento de Retina 
C) Miopia 
D) Hipermetropia 
E) Ambliopia 

 
04 - Geralmente a Sífilis evolui mais comumente com: 

A) Papilite Óptica 
B) Neurorretinite 
C) Neurite Óptica Retrobulbar 
D) Neuropatia Óptica Isquêmica Anterior Arterítica 
E) Neuropatia Óptica Isquêmica Anterior não Arterítica 

 
05 - Sobre Retinopatia Diabética, assinale a alternativa 
falsa: 

A) A elevação dos níveis sanguíneos da Hemoglobina 
Glicosilada (HbA 1c) associa-se ao aumento do risco 
de desenvolvimento de Maculopatia 

B) O controle glicêmico retarda seu aparecimento 
C) O tempo de doença diabética influencia no seu 

aparecimento 
D) É mais comum no Diabetes Mellitus tipo 01 
E) Seu quadro piora na presença de Hipertensão Arterial 

Sistêmica, Gravidez, Doença Renal e Tabagismo 
 

06 - A Linha de Khodadoust é encontrada: 
A) Na ruptura de cápsula posterior de uma cirurgia de 

catarata 
B) Na cicatrização de uma úlcera corneana herpética 
C) Na miose da Uveíte da Síndrome de Vogt-Koyanagi-

Harada 
D) Na rejeição endotelial de um transplante de córnea 
E) Na midríase da paralisia do III par 

 
 
 
 

07 - O Anel de Wessely é encontrado: 
A) Na catarata traumática 
B) No descolamento de Vítreo posterior 
C) Na Ceratite Disciforme por Herpes Simples 
D) Na Esclerite Nodular em fase de cicatrização 
E) Ao redor das fossetas de Herbert 

 
08 - O acometimento do nervo nasociliar no Herpes Zóster 
Oftálmico, associado a complicações oculares, é conhecido 
como: 

A) Sinal de Munson 
B) Sinal de Von Graefe 
C) Sinal de L’Hermitte 
D) Sinal de Salzmann 
E) Sinal de Hutchinson 

 
09 - A Hipermetropia Total: 

A) É a encontrada sem cicloplegia 
B) É a encontrada sob cicloplegia 
C) É a correção mínima que se precisa para longe 
D) É a compensada pela acomodação 
E) É sempre um valor de +3,75D para todos os 

pacientes 
 
10 - O instrumento útil para medir a amplitude de 
acomodação é: 

A) A régua de Prince 
B) O relógio de Geneva 
C) A cruz de Jackson 
D) O teste de Lang 
E) O teste de Frisby 

 
11 - Facodonese, Iridodonese e Anel de Vossius são 
alterações biomocroscópicas mais comumente encontradas 
na catarata: 

A) Traumática 
B) Senil 
C) Induzida por esteroides 
D) Induzida por Diabetes Mellitus 
E) Polar posterior 

 
12 - O Fuso de Krukemberg é encontrado no(a) 
_________________ e se apresenta como depósitos 
____________ no(a) ____________________. De acordo 
com estas informações, assinale a alternativa mais correta 
que preencha as lacunas acima: 

A) I-Uveíte lepromatosa; II-brancos; III-endotélio 
corneano 

B) I-Retinite por Citomegalovírus; II-hemorrágicos; III-
retina 

C) I-Ceratite por Acanthamoeba; II-Imunológicos; III-
estroma corneano 

D) I-Glaucoma Pigmentário; II-pigmentares; III-
endotélio corneano 

E) I-Neurite óptica; II- amarelados; III- nervo óptico 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 - Avalie as colunas abaixo e associe as drogas utilizadas 
para o tratamento do glaucoma com seus efeitos colaterais, e 
marque a alternativa correta:  

 

(I)-Timolol 
(II)- Dorzolamida 
(III)-Bimatoprost 
(IV)-Pilocarpina 

(X)-Paladar amargo 
(Y)-Hiperpigmentação iriana 
(Z)-Bradicardia 
(W)-Miose 

 

A) I-X; II-Z; III-W; IV-Y 
B) I-Y; II-W; III-Z; IV-X 
C) I-W; II-Y; III-X; IV-Z 
D) I-Z; II-Y; III-W; IV-X 
E) I-Z; II-X; III-Y; IV-W 

 
14 - Por que o (a) portador (a) de Esclerite Anterior Difusa 
tem dor à movimentação do globo ocular? 

A) Devido à episclerite contígua 
B) Devido à uveíte secundária 
C) Devido à tração dos músculos extrínsecos oculares 

inseridos na esclera 
D) Devido ao tratamento tópico com anti-inflamatórios 

não-hormonais 
E) Devido à conjuntivite imunológica 

 
15 - A técnica de Van Herick: 

A) Calcula a relação da pressão intra-ocular com à 
paquimetria corneana 

B) Estima a profundidade da câmara anterior comparada 
à espessura corneana 

C) Mede o comprimento axial do globo ocular 
D) Está relacionada com o uso da lente de 03 espelhos 

de Goldmann 
E) Está relacionada com o uso da lente de 04 espelhos 

de Sussman 
 
16 - Os nódulos de Bussaca são encontrados no (a): 

A) Ceratite Bacteriana 
B) Conjuntivite Viral 
C) Glaucoma pseudoexfoliativo 
D) Ceratocone 
E) Uveíte Granulomatosa 

 
17 - Sobre a Úlcera de Mooren, avalie as afirmações abaixo: 
I-É também denominada de Úlcera Crônica Serpiginosa; 
II-Existem duas formas clínicas: a limitada e a progressiva; 
III-Geralmente o quadro clínico se caracteriza pela presença 
de olho vermelho com dor de forte intensidade e 
incapacitante, fotofobia e baixa de visão; 
IV-Tem como patogênese necrose isquêmica devido à 
vasculite dos vasos limbares;  
Marque a alternativa correta: 

A) Todas as afirmações são verdadeiras 
B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras 
C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras 
D) Somente as afirmações I e IV são verdadeiras 
E) Todas as afirmações são falsas 

 
 
 
 
 
 

18 - A Úlcera corneana que mais se relaciona com trama 
vegetal é a: 

A) Bacteriana 
B) Viral 
C) Amebiana 
D) Fúngica 
E) Helmíntica 

 
19 - As drusas, observadas na Degeneração Macular 
Relacionada com a Idade (DMRI), são depósitos 
encontrados entre: 

A) A Camada Plexiforme Interna e a Plexiforme Externa 
B) O Epitélio Pigmentar da Retina e a Membrana de 

Bruch 
C) A Camada Nuclear Externa e a Nuclear Interna 
D) A Membrana Limitante Interna e a Membrana 

Limitante Externa 
E) A membrana Limitante Interna e o Vítreo 

 
20 - Das degenerações periféricas retinianas abaixo, qual a 
que predispõe ao descolamento de retina? 

A) Microcistóide 
B) Em paralelepípedo 
C) “Snailtrack” (“trilha de caracol”) 
D) Flocos de neve 
E) Oral pigmentar 

 
21 - A lesão macular em “gema de ovo” (sunny-side-up) é 
encontrada no (a): 

A) Distrofia macular de Stargardt 
B) Retinose puntacta albescens 
C) Distrofia macular juvenil de Best 
D) Fundus Flavimaculatus 
E) Fundus Albipunctatus 

 
22 - A deficiência da enzima Ornitina Cetoácida 
Aminotransferase é a causa da: 

A) Atrofia Girata 
B) Coroideremia 
C) Síndrome de Stickler 
D) Síndrome de Favre-Goldmann 
E) Distrofia macular pseudo-inflamatória de Sorsby 

 
23 - A “mácula em cereja” pode ser encontrada, exceto: 

A) Doença de Tay-Sachs 
B) Doença de Oguchi 
C) Doença de Niemann-Pick 
D) Doença de Sandhoff 
E) Sialidose tipo 01 

 
24 - “...trauma de retina e coroide induzida por ondas de 
choque causadas por ferimento por arma de fogo, em alta 
velocidade, ao longo da órbita...” ; esta descrição sugere o 
diagnóstico de : 

A) Síndrome de Terson 
B) Síndrome de Purtscher 
C) Edema de Berlim 
D) Coriorretinite esclopetária 
E) Retinopatia de Vasalva 

 
 



 

 

25 - Fazem parte dos critérios diagnósticos da Síndrome de 
Vogt-Koyanagi-Harada, exceto: 

A) Uveíte bilateral 
B) Manifestações neurológicas e auditivas 
C) Alopécia, poliose e vitiligo que não precedam as 

alterações neurológicas ou oculares 
D) Ausência de outras doenças oculares 
E) Presença de história de trauma ocular penetrante 

 
26 - A válvula de Hasner se localiza: 

A) No ducto nasolacrimal 
B) No saco nasolacrimal 
C) No canalículo superior 
D) No canalículo inferior 
E) Na carúncula 

 
27 - Interferon-α é uma droga utilizada para o tratamento de 
várias patologias, como por exemplo Hepatite C; um dos 
efeitos adversos deste tratamento é: 

A) Córnea verticillata 
B) Maculopatia em “olho de boi” 
C) Retinopatia com exsudatos algodonosos e 

hemorragias retinianas 
D) Catarata puverulenta 
E) Maculopatia cristaliniana 

 
28 - A ultrassonografia pode ser utilizada para avaliar o 
acometimento dos músculos extra-oculares na oftalmopatia 
da tireóide, demonstrando o alargamento do corpo muscular 
e preservação do seu tendão; na oftalmopatia da tireóide, o 
músculo mais acometido é o: 

A) Reto medial 
B) Reto superior 
C) Reto inferior 
D) Reto lateral 
E) Oblíquo superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
Pensamento  vem de fora 
e pensa que vem de dentro, 
pensamento que expectora 
o que no meu peito penso. 
Pensamento a mil por hora, 
tormento a todo momento. 
Por que é que eu penso agora 
sem o meu consentimento? 
Se tudo que comemora 
tem o seu impedimento, 
se tudo aquilo que chora 
cresce com o seu fermento; 
pensamento, dê o fora, 
saia do meu pensamento. 
Pensamento, vá embora, 
desapareça no vento. 
E não jogarei sementes 
em cima do seu cimento. 

Arnaldo Antunes. Tudos. 4. ed. São Paulo:  
Iluminuras, 1998. 

 
29 - O que incomoda o eu lírico é: 

A) Sua dificuldade para pensar. 
B) Sua familiaridade com suas ideias. 
C) Sua facilidade para pensar. 
D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz. 
E) A autonomia de seu pensamento. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu 
lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas 
vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é 
externo a ele. 
II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu 
cimento”, as palavras sementes e cimento foram 
empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as 
ideias em estado inicial. 
III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é 
de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à 
vontade expressa pelo eu lírico. 

A) Todos estão corretos. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Estão corretos os itens I e II. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
usado de forma incorreta: 

A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão 
indo. 

C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 
E) Não estacione naquele local, senão você será 

multado. 
 



 

 

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado 
corretamente: 

A) semi-infantil 
B) supra-sensível 
C) ante-braço 
D) auto-análise 
E) extra-judicial 

 
33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos 
INAPTO e CANTÂSSEMOS são, respectivamente: 

A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal) – desinência verbal (modo - temporal). 

B) radical – desinência nominal / radical –  desinência 
verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo 
- temporal). 

C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal). 

D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal 
temática – desinência verbal (modo - temporal). 

E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (modo - temporal) 
– desinência verbal (número - pessoal). 

 
34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
devem receber o acento gráfico; 

A) ibero – alcool – maquinaria 
B) textil – enigma – sutil 
C) interim – zefiro – agape 
D) fortuito – ureter – estereotipo 
E) recem – pudico – zenite 

 
35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona 
como predicativo do objeto: 

A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo. 
B) O ministro considerou incerta a sua presença no 

seminário. 
C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais 

fácil. 
D) Desesperados, eles gritavam por socorro. 
E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 

 
36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a 
oração destacada classifica-se em: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta. 
B) subordinada substantiva completiva nominal. 
C) subordinada adjetiva explicativa. 
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
E) subordinada adverbial temporal. 

 
37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase 
foi usado corretamente, exceto em: 

A)  “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. 
B) A cidade à qual nos referimos é longe. 
C) Voltamos cedo à casa dos amigos. 
D) Assisti àquele filme. 
E) Estava disposto à disputar uma vaga. 

 
 
 
 

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

38 - Das afirmações seguintes: 
I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o 
espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que 
havia mudado de posição. 
II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição 
normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe 
aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida. 
III – Através do último quadrinho é possível compreender o 
que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, 
que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 

A) anacoluto 
B) antonomásia 
C) sinestesia 
D) gradação 
E) hipérbole 

 
40 - Nas frases seguintes: 
I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 
 
 
 
 


