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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Em relação à anatomia da órbita e músculos 
extraoculares, assinale a alternativa incorreta:
a) As fibras do músculo reto medial estão simetricamente 

distribuídas acima e abaixo do meridiano horizontal do 
olho

b) O músculo reto superior faz um ângulo de 23 graus 
no plano que une os pontos médios da sua origem e 
inserção

c) A linha de inserção do músculo reto superior é oblíqua, 
tendo um tendão de aproximadamente seis milímetros 

d) O músculo oblíquo superior possui um tendão espesso e 
longo tendo origem no periósteo do corpo do esfenoide

e) O músculo oblíquo inferior forma um ângulo de 75 graus 
com o eixo da órbita e de 51 graus com o eixo ântero-
posterior do globo ocular

27) Em relação ao sistema nervoso central, controle 
dos movimentos oculares, geração do impulso e 
interpretação cortical assinale a alternativa correta:
a) O fenômeno chamado de resposta pré-movimento 

ocular implica em um movimento sacádico dos olhos 
seguido após necessariamente do movimento efetivo

b) A formação reticular paramediana da ponte pode 
ser dividida entre os núcleos reticulares pontis oralis 
relacionados aos movimentos lentos e as reticulares 
pontis caudalis relacionadas aos movimentos rápidos 
sacádicos

c) Os movimentos oculares voluntários dos olhos são 
desencadeados no campo frontal ocular da área oito de 
Brodman, que está situado adiante ao giro pré- central

d) Os movimentos oculares sacádicos não se encontram 
sob controle voluntário e são utilizados para alterar a 
fixação de um objeto a outro

e) Lesões bilaterais na junção diencéfalo-mesencefálica 
não afetam o olhar vertical, porém afetam plenamente a 
lateralizarão dos movimentos

28) Em relação ao aparelho lacrimal, secreção e mecanismo 
de secreção assinale a alternativa incorreta:
a) As glândulas de meibomius apresentam secreção 

sebácea e mecanismo do tipo halócrino
b) As glândulas lacrimais principais apresentam secreção 

do tipo serosa e mucosa com mecanismo merócrino de 
secreção

c) As glândulas de moll apresentam secreção de natureza 
sudorípara e sebácea com mecanismo apócrino de 
secreção

d) As criptas mucosas de Henle secretam de forma 
merócrina na secreção de irritação e apócrina na 
secreção basal

e) As glândulas lacrimais acessórias possuem natureza 
e mecanismo de secreção igual às glândulas lacrimais 
principais

29) Acomodação é o processo responsável pela mudança 
do poder refrativo do olho, garantindo que a imagem 
seja focalizada no plano retiniano. Quanto a isso 
assinale a alternativa incorreta:
a) A amplitude de acomodação é o valor máximo do 

aumento de poder dióptrico e não deve ser medida para 
cada olho separadamente, já que binocularmente a 
amplitude de acomodação é geralmente menor (0,5 a 
1,0 D)

b) A acomodação resulta da mudança na forma do 
cristalino, através de alteração na sua curvatura e 
espessura central, modificando o poder dióptrico do 
olho 

c) A contração do músculo ciliar representa o mecanismo 
periférico da acomodação, secundário a um mecanismo 
central. Este mecanismo central é ativado por um 
estímulo visual 

d) A amplitude pode ser medida de três formas: por meio 
do ponto próximo de acomodação, com régua de 
acomodação e pelo método de lentes esféricas

e) O músculo ciliar é inervado pelo III par craniano, com a 
maioria das fibras provenientes do núcleo de Edinger-
Westphal, do complexo óculo-motor, através do gânglio 
ciliar

30) Na análise de um paciente que será prescrito óculos, 
adaptação de lentes de contato e ou submetido à cirurgia 
refrativa a laser, a refração deve ser obtida com maior 
acurácia possível. Diante de um paciente ciclopegiado 
com 29 anos apresentando refração em olho direito de 
-2,00 -2,50 x 180º 20/20 e olho esquerdo de -8,50 -1,00 x 
180º 20/40, assinale a alternativa correta:
a) Devido a anisometropia a prescrição de óculos não é 

indicada
b) O uso de lentes de contato tipo gelatinosa somente será 

bem efetuado caso haja compensação do astigmatismo 
pelo grau esférico 

c) O paciente tem como opção de lente de contato rígida 
gás permeável somente excluindo qualquer opção de 
qualquer tipo de lentes gelatinosas

d) A correção por excimer laser deve seguir o mesmo 
padrão nos dois olhos ou seja se Lasik em um olho, o 
outro também deve seguir o mesmo padrão para não 
haver alteração de aberrometria futura na córnea

e) A melhor acuidade visual atingida neste paciente poderá 
ser semelhante em uso de lentes de contato ou cirurgia 
refrativa 

31) Quanto ao uso de lentes de contato assinale a correta, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. A presença de microcistos são bolsões de material 

celular morto que se formam adjacentes a folhetos 
intraepiteliais na membrana basal do epitélio. 

II. Quando visualizamos um microcisto na lâmpada de 
fenda estes exibem iluminação reversa, ou seja, a 
distribuição de luz no interior do microcisto é o oposto 
daquela do fundo.

III. Os infiltrados induzidos pelo uso de lentes de contato 
são acúmulos de leucócitos entre as fibras de colágeno 
do estroma da córnea.

IV. A presença de estrias no estroma posterior é 
característica do edema causado pelo uso de lentes de 
contato gelatinosas.

a) I,II,III e IV estão corretas
b) I,II,III e IV estão incorretas
c)  Somente I e II estão corretas
d)  Somente I, II e III estão corretas
e)  Somente III e IV estão corretas
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32) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. O diâmetro horizontal normal de uma córnea ao 

nascimento é ao redor de 8,0 mm e na vida adulta de 14 
mm.

II. Microcórnea é definida por um diâmetro menor que 8,5 
mm na vida adulta.

III. A Microftalmia é um olho pequeno e funcional que 
possui organização interna e proporções normais.

IV. A nanoftalmia é o olho pequeno e desorganizado 
associado a anomalias como coloboma de íris, coroide 
e até nervo óptico.

a)  I,II,III e IV  estão corretas
b)  I,II,III e IV  estão incorretas
c) Somente I e II estão corretas
d) Somente I, II e III estão corretas
e) Somente III e IV estão corretas

33) Paciente feminina de 35 anos vem ao pronto socorro 
com quadro de olho vermelho a esquerda há 10 dias, 
secreção mucopurulenta, hiperemia conjuntival com 
ptose reacional, hipertrofia papilar e reação folicular. 
Assinale a alternativa que apresenta o provável 
diagnóstico e a conduta a ser tomada:
a) Conjutivite adenoviral, orientar uso de colírios 

sintomáticos
b) Conjutivite papilar gigante, questionar uso de lentes de 

contato, suspender o uso das lentes e prescrever colírio 
a base de corticoide

c) Conjutivite de inclusão, questionar sobre infecções 
genitais. Tratamento sistêmico com uso de tetraciclinas e 
ou macrolideos. Pode-se associar pomadas antibióticas

d) Sindrome oculoglandular de Parinaud. Tratamento 
sistêmico com uso de tetraciclina

e) Esclerite anterior. Tratamento com antiinflamtórios não 
esteroidais

34) Paciente em fase de SIDA (AIDS) se apresenta ao 
consultório com queixa de mancha avermelhada 
conforme demonstrada na figura abaixo. Refere que 
notou há uma semana e que apresenta lágrimas com 
sangue. Não se queixa de piora da acuidade visual. 
Assinale a alternativa que apresenta o possível 
diagnóstico e a melhor conduta:

a) Esclerite anterior. Tratamento com antiinflamtórios não 
esteroidais

b) Hiposfagma. Orientações gerais e colírios lubrificantes
c) Inflamação da base do pterígio. Uso de corticoide tópico 
d) Sarcoma de Kaposi. Tratamento cirúrgico combinado a 

crioterapia
e) Conjutivite aguda pelo vírus HIV. Tratamento sintomático

35) A lesão abaixo cinzenta em um paciente de 60 anos 
localizada anterior a inserção dos retos que apresentam 
estar mais proeminentes com o tempo, tanto nasal 
quanto temporal e em ambos os olhos, pode ser 
classificada como:

a) Melanose conjuntival
b) Melanoma conjuntival
c) Placa escleral senil
d) Carcinoma basocelular
e) Amiloidose conjuntival

36) Dentre as distrofias estromais, assinale a alternativa 
que apresenta a que melhor define o quadro da seguinte 
situação: presença de opacidade de córnea no estroma 
corneano que exibe coloração vermelha ao corante 
Tricrômio de Masson e não se cora ao vermelho congo.
a) Distrofia Groenouw I
b) Distrofia de Avelino
c) Distrofia Macular
d) Distrofia Reticular de tipo I
e) Distrofia de Reis – Bücklers

37) Na avaliação dos distúrbios congênitos corneanos 
e oculares externos associados à doença sistêmica, 
assinale a correta.
a) Na síndrome de Crouzon, também conhecida por 

Disostose crânio-facial as órbitas são profundas e os 
músculos retos restritos causando aumento exposição 
corneana

b) Na síndrome-Schwickerath existe associação de 
nanoftalmo e microcórnea

c) Na síndrome de Goldenhar os demóides límbicos 
estão associados à megalocórnea e raros casos de 
blefarofimose

d) A síndrome de Hallermann-Streiff está associada à 
microftalmia e catarata e alterações pigmentares na 
macula

e) A síndrome de Apert está associada à sindactilia, 
catarata, esclerocornea e microcórnea
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38) Na figura abaixo há a demonstração de uma patologia 
pouco comum, denominada persistência hiperplásica 
do vítreo primitivo sendo uma das causas de leucocoria. 
Quanto a esta alteração assinale a incorreta:

a) A concomitância com catarata pode exigir a lensectomia 
associada à vitrectomia via pars plana

b) A ocorrência de sangramento vítreo de repetição pode 
ocorrer caso devido à contração do tecido fibrosvascular

c) O prognóstico é ruim quando presente unilateral com 
associação de catarata. A remoção vias pars plana exige 
a cauterização da membrana fibrosvascular próxima a 
base ao nervo óptico

d) O prognóstico é ruim quando presente unilateral com 
associação de catarata 

e) Quando presente e associada à catarata, a tração 
exercidas pela placa fibrovascular retrolental sobre o 
diafragma iridocristaliniano, produz caracteristicamente 
uma câmara anterior ampla e glaucoma de ângulo 
aberto

39) A doença de Steinert é caracterizada por retardo do 
relaxamento muscular após um esforço voluntário 
(miotomia). É uma herança autossômica dominante 
e apresenta como achado oftalmológico comum à 
catarata, um subtipo característico denominado:
a) Catarata pulverulenta
b) Catarata em árvore de natal
c) Catarata lamelar
d) Catarata polar posterior
e) Catarata piramidal

40) No processo de extração de catarata via 
facoemulsificador, o uso de luvas de silicone na 
ponteira do facoemulsificador visa:
a) Diminuir a temperatura da ponteira e regular o fluxo de 

liquido para câmara anterior
b) Permitir balanço entre irrigação e aspiração com o 

vácuo formado
c) Permitir o aumento de vácuo de forma regular
d) Permitir que haja balanço adequado na elevação do 

vácuo
e) Evitar o desequilíbrio na potencia do ultrassom

41) O descolamento seroso de retina se desenvolve de 
modo secundário quando a barreira hematorretineana 
é lesada, tendo um tratamento difícil em vista de várias 
patologias serem a causa base. Entre as alternativas 
qual não corresponde a uma possível causa para o 
descolamento seroso de retina:
a) Corioretinopatia serosa central, 
b) Sindrome de Vogt-Koyanagi-Harada
c) Oftalmia simpática
d) Retinopatia Diabética
e) Doença de Stargardt

42) Assinale a alternativa correta. Paciente de 36 anos 
masculino biólogo atendido em ambulatório de 
especialidades refere ter realizado intercambio para 
costa leste dos Estados Unidos da América há 2 anos. 
Não apresenta queixas oculares. Ao exame nota-se em 
fundo de olho a presença de atrofia peripapilar com lesão 
em saca bocado na periferia retineana sem alteração 
da acuidade visual. A principal hipótese diagnóstica e o 
auto monitoramento deste paciente deve ser feito com 
tela de Amsler para detecção precoce de que tipo de 
lesão:
a) Toxoplasmose ocular – Descolamento seroso de retina
b) Histoplasmose ocular – Neovascularização de coroide
c) Sindrome de Vogt-Koyanagi-Harada – Membrana 

epirretineana
d) Sifilis – cicatriz disciforme
e) Aspergilose – Endoftalmite

43) O corpo ciliar pode ser fonte de algumas patologias 
incluindo tumorais. Em relação ao meduloepitelioma, 
assinale a alternativa incorreta:
a) Trata-se de uma neoplasia intraocular rara derivada do 

neuroectoderma
b) O glaucoma neovascular pode surgir como complicação 

desta patologia
c) Além do corpo ciliar, o medulopeitelioma pode se 

originar da íris, retina e disco óptico
d) Origina-se do epitélio pigmentado do corpo ciliar
e) Os sintomas são olho vermelho, mudança na coloração 

da íris e comprometimento visual

44) Em relação à avaliação da pupila, o oftalmologista deve 
ter conhecimento de alguns distúrbios que podem 
ocasionar alterações de reatividade, associadas 
motilidade ocular (MO) e sinais sistêmicos. Analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Na miastenia gravis, as pupilas estão normais e há 
oftalmoparesia intermitente.
II. No botulismo há presença de miose e oftalmoparesia.
III. Na oftalmoplegia progressiva externa há midríase e 

oftalmoparesia simétrica,
IV. Na síndrome de Guillain – Barré as pupilas estão 

normais ou poucos reativas e MO pode estar normal.
a)  I,II,III e IV  estão corretas
b)  I,II,III e IV estão incorretas
c)  Somente I e IV estão corretas
d)  Somente I II e III estão corretas
e)  Somente III e IV estão corretas
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45) A síndrome de pseudoesfoliação é uma manifestação 
de um desordem sistêmica e causa de glaucoma 
descrita pela primeira vez em 1917 por Lindberg na 
Finlândia. Quanto a este tema analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O paciente ocasionalmente se apresenta com glaucoma 

de ângulo fechado, perda súbita da visão e pressão 
intraocular elevada.

II. Apresenta na maior parte dos casos de forma 
característica bilateral.

III. Os anexos zonulares estão enfraquecidos podendo 
haver instabilidade do cristalino.

a) I,II,III e IV estão corretas
b) I,II,III e IV estão incorretas
c) Somente I está correta
d) Somente I e II estão corretas
e) Somente III está correta

46) Para a realização de trabeculoplastia a laser em 
pacientes com glaucoma pigmentar, glaucoma de 
ângulo aberto ou glaucoma pseudoexfoliativo utiliza-se 
laser de argônio ou Nd-YAG laser associado a uma lente 
para visualização do ângulo. Dentre as alternativas 
abaixo assinale a mais indicada:
a) Lente de Ritch
b) Lente Abraham
c) Lente Wise
d) Lente de Hoskins
e) Lente de Mandelkorn

47) O uso materno de espiramicina no tratamento da 
toxoplasmose no terceiro trimestre no lugar da 
sulfadiazina se deve ao risco desta ultima droga causar 
no recém-nascido:
a) Osteogense imperfeita
b) Sindrome de Fanconi
c) Glomerulonefrite
d) Aumento do risco de pré-eclâmpsia
e) Hiperbilirrubinemia neonatal

48) A equação de Munnerlyn, uma das bases para cirurgia 
refrativa define e postula como correta um(a) da(s) 
afirmativa(s) abaixo:
I. A profundidade de ablação (em mícrons) necessária 

para alcançar uma correção de uma Dioptria é definida 
como um terço do quadrado do diâmetro de ablação em 
milímetros.

II. Cada dioptria de equivalente esférico para correção de 
miopia realizada em uma zona óptica de seis milímetros 
removerá doze micrometros de tecido.

III. A equação não se aplica a ceratotomia sub epitelial 
devido aos diferentes tipos de frente de onda oque 
impede maior precisão no cálculo paquímetrico.

IV. Independente se a equação permitir a realização de 
LASIK em um paciente com distrofia de membrana 
basal é preferível neste paciente o emprego da técnica 
de PRK.

a) I,II,III e IV estão corretas
b)  I,II,III e IV estão incorretas
c)  Somente II está correta
d)  Somente I II e IV estão corretas
e)  Somente III e IV estão corretas

49) O exame de contagem endotelial em pacientes usuários 
de lente de contato, torna-se essencial e de certa forma 
obrigatório no seguinte quadro:
a) Qualquer paciente usuário de lente de contato gelatinosa 

com alto DK
b) Lente de contato rígidas para miopia
c) Lente de contato escleral
d) Paciente portador de ceratocone
e) Paciente com conjuntivite papilar gigante

50) A abordagem de um paciente com catarata e que deseja 
maior liberdade da correção óptica envolve:
a) Na avaliação da topografia de córnea, caso presente 

astigmatismo irregular como ceratocone e ou 
degeneração marginal pelúcida o uso de lentes 
intraocular monofocais tóricas está contraindicado, 
sendo melhor o uso de lentes do tipo esférica monofocais

b) O uso de lentes intraoculares multifocais somente 
será considerado se o paciente não estiver em uso de 
medicações hipoglicemiantes ou anti-hipertensivas

c) O cálculo do poder refrativo de uma lente intraocular 
tórica deve envolver a face posterior da córnea

d) Lentes intraoculares trifocais apresentam ganho 
em relação às lentes ditas foco estendido quando 
comparadas em relação a percepção de halos e o 
ofuscamento

e) Lentes multifocais intraoculares apresentam 
comportamento semelhante a lentes de contato, 
portanto o teste com lente pode simular e facilitar a 
compreensão para o paciente antes da cirurgia
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