
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

045. Prova objetiva

Médico Oftalmologista

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.

�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.

�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado em sua carteira, para futura conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

11.10.2015	|	tarde

Nome do candidato

Prédio Sala Carteira Inscrição
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números 01 a 09.

Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do 
Dartmouth College, então com menos de 30 anos, cunhou a 
expressão inteligência artificial (IA). De forma simples como 
os aros pesadões de seus óculos, ele definiu o novo campo 
de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”.

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é ante-
rior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, o 
gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir de 
meados do século passado, com o trabalho de estudiosos 
como McCarthy, que a chance de produzir androides come-
çou a ser levada a sério. Rapidamente brotaram medos exa-
gerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em 
obras da literatura. O exemplo mais evidente é o clássico Eu, 
Robô, de Isaac Asimov – no qual se apresentaram as Três 
Leis da Robótica, que controlariam a IA e, desrespeitadas, 
gerariam monstros de ferro e alumínio nas veias. Hoje, sabe-
-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um 
futuro de guerras fratricidas contra nossas crias.

A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de supe-
rar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas 
padronizadas e exatas, como nos cálculos financeiros ou na 
promessa de carros sem motorista. Não há o conflito dese-
nhado, a não ser no cinema. É cada um na sua. As máquinas 
não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. Os 
humanos serão cada vez mais humanos, com fraquezas, in-
seguranças e imperfeições.

Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh que 
cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdi-
dos, incapazes de entender o comando suicida.

(Felipe Vilic, Raquel Beer e Rita Loiola,  
Cada um na sua. Veja, 22.07.2015, p. 78. Adaptado)

01. Segundo o texto, obras literárias de ficção, como Eu, 
Robô, de Isaac Asimov,

(A) difundiram as descobertas da IA, levando ao público 
uma perspectiva realista de abordagem da robótica.

(B) contribuíram para alavancar os estudos da ciência, 
levando os pesquisadores a superar os limites da IA.

(C) pouco influenciaram as pesquisas sobre robôs, em-
bora tais obras tenham estimulado a imaginação de 
muitos cientistas.

(D) conseguiram frear o avanço de guerras envolvendo 
países que, em conjunto, formularam as Três Leis da 
Robótica.

(E) criaram uma visão delirante acerca da robótica e da 
IA, prevendo confrontos bélicos entre humanos e 
robôs.

02. O comentário do último parágrafo é um argumento que 
exemplifica a seguinte afirmação do texto:

(A) ... ele definiu o novo campo de estudos: “A enge-
nharia de fabricar máquinas inteligentes”. (Primeiro 
parágrafo)

(B) Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabo-
lante visão de um futuro de guerras fratricidas contra 
nossas crias. (Segundo parágrafo)

(C) A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de su-
perar a capacidade mental humana... (Terceiro pa-
rágrafo)

(D) As máquinas não param de evoluir, mas estritamente 
como máquinas. (Terceiro parágrafo)

(E) A ambição de criar robôs dotados de esperteza é an-
terior, remete aos mitos da Grécia antiga... (Segundo 
parágrafo)

03. Assinale a alternativa em que a palavra “então” está em-
pregada com o sentido que tem na passagem – Em 1956, 
John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth 
College, então com menos de 30 anos, cunhou a expres-
são inteligência artificial (IA).

(A) Trabalha até muito tarde; então, precisa dormir um 
pouco mais pela manhã.

(B) Começou a trabalhar quando a empresa foi criada e, 
desde então, revelou-se um ótimo funcionário.

(C) Se as medidas de segurança forem rigorosamente 
seguidas, então não teremos problemas com a fis-
calização.

(D) Comenta-se que novas demissões serão anuncia-
das amanhã. E então? Será verdade?

(E) Então, como é? Vamos ou não vamos fazer negócios 
com essa empresa?

04. Assinale a alternativa contendo sinônimos, respectiva-
mente, das palavras destacadas em:
•  Rapidamente brotaram medos exagerados e possibi-

lidades descabidas, refletidas na ficção em obras da 
literatura.

•  A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar 
a capacidade mental humana, principalmente em tare-
fas padronizadas e exatas...

(A) sem tamanho / normais

(B) enormes / excepcionais

(C) imprudentes / perfeitas

(D) despropositadas / estandardizadas

(E) desnecessárias / regradas
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08. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado 
em – Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh 
que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos 
tontos, perdidos, incapazes de entender o comando 
suicida. – de acordo com a norma-padrão de emprego 
do sinal indicativo de crase e de colocação de pronomes.

(A) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a pró-
pria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os 
tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem 
suicida.

(B) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a pró-
pria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os 
tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem 
suicida.

(C) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a pró-
pria orelha, mexeria com os algoritmos e os deixaria 
tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem 
suicida.

(D) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a pró-
pria orelha, mexeria com os algoritmos e deixá-los-ia 
tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem 
suicida.

(E) ... que se dispusesse a mutilação, cortando a própria 
orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria eles 
tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem 
suicida.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego 
de pronomes e verbos estão de acordo com a norma-
-padrão.

(A) Sabe-se hoje, que: não passa de bobagem a mira-
bolante visão, onde se delineia um futuro de guerras, 
fratricidas, contra até, nossas crias.

(B) Na concepção literária onde o objetivo não é científi-
co, os robôs afiguram-se, a seres monstruosos com-
postos somente de: ferro e alumínio.

(C) A ideia de criar robôs não é recente; advêm da anti-
guidade grega, que os mitos dela (como o de Talo), 
já haviam criado um gigante de bronze.

(D) Já perto de superar a capacidade, humana a IA evo-
lue em tarefas padronizadas o qual é exemplo: o cál-
culo financeiro.

(E) De McCarthy, cujo trabalho no campo da ciência da 
computação foi pioneiro, proveio a famosa expres-
são “inteligência artificial”.

Para responder às questões de números 05 e 06, considere 
a seguinte passagem:

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é ante-
rior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, 
o gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir 
de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos 
como McCarthy, que a chance de produzir androides come-
çou a ser levada a sério.

05. Mantendo-se o sentido do texto, as expressões destaca-
das podem ser substituídas, respectivamente, por:

(A) como / Todavia

(B) ainda que / Contanto que

(C) como tal / Ora

(D) assim / Onde

(E) embora / Porém

06. A passagem – ... com o trabalho de estudiosos como  
McCarthy... – expressa, no contexto, circunstância de

(A) companhia, com o sentido de “junto do trabalho de 
estudiosos como McCarthy”.

(B) tempo, com o sentido de “ao longo do trabalho de 
estudiosos como McCarthy”.

(C) causa, com o sentido de “graças ao trabalho de estu-
diosos como McCarthy”.

(D) modo, com o sentido de “à maneira do trabalho de 
estudiosos como McCarthy”.

(E) finalidade, com o sentido de “para o trabalho de estu-
diosos como McCarthy”.

07. Assinale a alternativa em que, reescritas, as frases –  
... a chance de produzir androides começou a ser levada 
a sério. / Não há o conflito desenhado, a não ser no cine-
ma. – têm concordância verbal e nominal de acordo com 
a norma-padrão.

(A) As chances de se produzirem androides começou a 
ser levada a sério. / Não haviam os conflitos dese-
nhados, a não serem no cinema.

(B) As chances de se produzirem androides começaram 
a ser levadas a sério. / Não havia os conflitos dese-
nhados, a não ser no cinema.

(C) As chances de se produzir androides começaram a 
serem levado a sério. / Não havia os conflitos dese-
nhados, a não serem no cinema.

(D) As chances de se produzirem androides começaram 
a ser levado a sério. / Não haviam os conflitos dese-
nhado, a não ser no cinema.

(E) As chances de se produzir androides começou a se-
rem levados a sério. / Não havia os conflitos dese-
nhado, a não ser no cinema.
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PoLítica de saúde

11. Um agente comunitário de saúde identifica, em uma das 
casas da região sob sua responsabilidade, uma família 
que tem 2 adultos do sexo masculino, de mais de 40 
anos, sedentários, obesos, hipertensos, com parentes 
diretos diabéticos. Na família há uma mulher cujos dois 
filhos pesaram 4 500 gramas ao nascer. A conduta ade-
quada, nestes casos, deve ser:

(A) encaminhá-los a um hospital que tenha médicos 
especialistas em diabetes, pois trata-se de pessoas 
que devem fazer uso de medicação adequada.

(B) iniciar um processo de orientação e encaminhá-los 
para a unidade básica de saúde.

(C) fornecer uma cartilha com orientações sobre riscos 
cardiovasculares e doenças renais e encaminhá-los 
a um ambulatório de especialidades.

(D) encaminhar os dois adultos do sexo masculino à uni-
dade básica de saúde e orientar a mulher quanto a 
medidas anticoncepcionais.

(E) encaminhar os dois adultos do sexo masculino ao 
ambulatório de especialidades e a mulher para a uni-
dade básica de saúde.

12. São critérios de encaminhamento para unidades de refe-
rência pacientes com

(A) insuficiência cardíaca congestiva.

(B) dislipidemia.

(C) glicemia de jejum acima do nível recomendado.

(D) pais hipertensos.

(E) história de óbito por doença cardiovascular na família.

13. A respeito do subsistema de acompanhamento durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a 
alternativa correta.

(A) O direito à presença de acompanhante durante o 
parto é garantido na rede própria do SUS, sendo que 
na rede conveniada há necessidade de autorização.

(B) Cada parturiente tem direito a até dois acompanhan-
tes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.

(C) A parturiente tem o direito de indicar quem será o seu 
acompanhante durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato.

(D) Um dos acompanhantes da parturiente necessaria-
mente é o pai da criança para que o parto siga os 
princípios do atendimento humanizado.

(E) A presença de acompanhante durante o parto deve 
ser autorizada nos casos de parto cesárea.

10. Para responder a esta questão, considere a tira.

(André Dahmer, Malvados. Folha de S. Paulo, 21.07.2015)

O efeito de sentido de humor, na tira, deve-se

(A) à ambiguidade produzida no contexto pela fala do 
último quadrinho.

(B) ao emprego em sentido figurado das palavras “pro-
dutividade” e “acabou”.

(C) à ideia de que o fim da produtividade é a razão do fim 
do casamento.

(D) ao emprego das palavras “trabalho” e “casamento” 
em sentido próprio.

(E) à declaração da impossibilidade de conciliar trabalho 
e casamento no Facebook.
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18. O modelo de vigilância em saúde caracteriza-se por

(A) ter formas de organização caracterizadas pelas ações 
intersetoriais e rede de hospitais especializados.

(B) focar suas ações nos modos de transmissão das 
doenças infectocontagiosas e nos fatores de risco.

(C) contar com o médico sanitarista como o profissional 
mais importante da equipe multidisciplinar.

(D) ter como objeto os danos, riscos, necessidades e de-
terminantes dos modos de vida e saúde (condições 
de vida e trabalho).

(E) ter como formas centrais de organização campanhas 
sanitárias, programas especiais, sistema de vigilân-
cia epidemiológica e sanitária.

19. A estratégia de saúde da família deve

(A) realizar cadastramento domiciliar e um diagnóstico 
situacional para estabelecer os serviços de urgência 
o mais rápido possível.

(B) atuar no território com ações dirigidas por um plano 
diretor cuidadosamente elaborado pelo Ministério da 
Saúde.

(C) ter caráter substitutivo da atenção básica tradicional 
nos territórios em que as Equipes Saúde da Família 
atuam.

(D) substituir a rede de atenção à saúde, que conta com 
a atenção básica e especialidades de referência.

(E) se valer dos meios de comunicação específicos do 
SUS, que se baseiam principalmente em cartilhas.

20. A esperança de vida aos 60 anos de idade

(A) expressa o número médio de anos de vida adicionais 
que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 
60 anos.

(B) tem pouca ou nenhuma influência sobre os gastos 
dos setores da Saúde, Previdência Social e Assis-
tência Social.

(C) tem pouca utilidade na análise comparativa de mor-
talidade nessa faixa etária.

(D) é bastante útil e fácil de se obter, pois, para ser cal-
culada, dispensa informações precisas de óbitos 
classificados por idade.

(E) tem como principal uso acompanhar a evolução do 
ritmo de envelhecimento da população.

14. O coeficiente de mortalidade específica por neoplasias 
malignas de uma determinada população

(A) é independente das condições socioeconômicas 
dessa população.

(B) tem pouca relação com a qualidade da assistência 
prestada a essa população.

(C) tem pouco uso no planejamento, gestão e avaliação 
de políticas públicas concernentes a neoplasias ma-
lignas.

(D) estima a prevalência dos diversos tipos de neopla-
sias nessa população.

(E) apresenta a concentração de tipos mais graves de 
neoplasias nessa população.

15. Assinale a alternativa que contém doença ou agravo de 
notificação compulsória imediata ao SUS.

(A) Hanseníase.

(B) Silicose.

(C) Tuberculose.

(D) Acidente de trabalho grave, fatal ou em criança.

(E) Esquistossomose.

16. A Lei Orgânica do município de Poá

(A) veda a destinação de recursos públicos para os auxí-
lios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos.

(B) atribui ao SUS a prestação do atendimento médico 
para a prática de aborto em quaisquer circunstân-
cias.

(C) assegura acesso à educação e à informação dos 
métodos adequados à regulamentação da fertilidade 
apenas às pessoas maiores de idade.

(D) assegura assistência integral à mulher, nas diferen-
tes fases de sua vida, tendo como meta o máximo de 
dois filhos por casal.

(E) assegura o acesso a quaisquer medicamentos de 
alto custo.

17. Com relação à vacina contra a hepatite B, é correto afir-
mar que

(A) deve ser administrada somente após os 3 meses de 
vida.

(B) deve ser administrada ao nascer.

(C) deve preferencialmente ser administrada na vida 
adulta.

(D) a idade limite para que seja administrada é 60 anos.

(E) é contraindicada para gestantes.
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atuaLidades

21. A equipe econômica diminuiu para R$ 8,747 bilhões – 
0,15% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas 
produzidas no país) – a meta de superávit primário do se-
tor público para este ano. O indicador mede a economia 
de recursos para pagar os juros da dívida pública.

(EBC, 22 jul. 15. Disponível em: http://goo.gl/YdmYRr. Adaptado)

Essa diminuição ocorreu devido

(A) à política de investimentos do governo, que levou a 
um aumento de gastos públicos.

(B) ao impacto no orçamento do reajuste de salários dos 
servidores do Poder Judiciário aprovado pelo Con-
gresso.

(C) à queda na arrecadação federal provocada pela re-
tração na economia.

(D) ao custo que o reajuste das aposentadorias muito 
acima da inflação terá para o governo.

(E) aos prejuízos causados pela valorização do real, que 
amplia o endividamento público.

22. O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções 
contra Israel (BDS) pediu aos músicos brasileiros Caeta-
no Veloso e Gilberto Gil para cancelarem o seu show em 
Tel Aviv, em Israel, marcado para 28 de julho.
(Folha.com, 10 mai. 15. Disponível em: http://goo.gl/Dhtqzg. Adaptado)

O pedido se deu porque, para o movimento, realizar o 
show significa

(A) aceitar a posse de inúmeras ogivas nucleares pelo 
exército de Israel.

(B) apoiar implicitamente a ocupação da Palestina por 
israelenses.

(C) concordar com a política israelense de combate ar-
mado ao Estado Islâmico.

(D) legitimar as guerras que Israel travou contra o Líba-
no nos anos 1980 e 1990.

(E) consentir com a ameaça de ataque de Israel às ins-
talações nucleares do Irã.

23. A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou 
ao menos 18 pessoas mortas e seis feridas, em um inter-
valo de aproximadamente três horas. Os crimes ocorre-
ram na noite desta quinta-feira (13 de agosto), dentro de 
um raio de 10 km.
(Folha.com, 14 ago. 15. Disponível em: http://goo.gl/X1l0RE. Adaptado)

Os crimes a que se refere o trecho ocorreram nas cida-
des de

(A) Taboão da Serra e Embu das Artes.

(B) Carapicuíba e Jandira.

(C) Suzano e Mogi das Cruzes.

(D) Guarulhos e Mairiporã.

(E) Osasco e Barueri.

24. Sete crianças e oito adultos que permaneciam como re-
féns por remanescentes do grupo guerrilheiro Sendero 
Luminoso foram resgatados pelas Forças Armadas, que 
na segunda-feira passada libertaram outros 26 menores, 
informou o governo. As sete crianças foram encontradas 
em um estado de saúde deplorável, com doenças na pele 
e desnutrição. Elas receberam atendimento médico ime-
diato, afirmou o vice-ministro da Defesa, Iván Vega. As 
crianças têm idades entre 4 e 13 anos. Também foram 
resgatados oito adultos, entre mulheres e idosos.

(G1, 1 ago. 15. Disponível em: http://goo.gl/vkXqQm. Adaptado)

O resgate ocorreu

(A) no Peru.

(B) na Venezuela.

(C) na Colômbia.

(D) na Bolívia.

(E) no Equador.

25. A China vai continuar comprando ações para estabilizar 
seu mercado financeiro, minimizando o impacto das per-
das, informou a agência estatal do país nesta segunda-
-feira (27 de julho), depois que a Bolsa de Xangai des-
pencou mais de 8%, com a maior queda em oito anos. O 
governo chinês continuará liberando recursos, informou a 
agência estatal do país Xinhua, que citou o porta-voz da 
Comissão de Valores Mobiliários da China.

(G1, 27 jul. 15. Disponível em: http://goo.gl/ArJcrV. Adaptado)

É correto identificar como uma das causas da queda 
abrupta da Bolsa de Xangai

(A) o aquecimento recente da economia chinesa, insus-
tentável do ponto de vista da infraestrutura energé-
tica.

(B) a espiral inflacionária à qual está submetida a eco-
nomia chinesa, o que mina a confiança dos investi-
dores.

(C) a assinatura de um acordo comercial entre os EUA e 
o Japão, que ameaça a hegemonia econômica chi-
nesa na Ásia.

(D) o esgotamento das políticas de transferência de ren-
da do governo chinês que vinham mantendo a eco-
nomia aquecida.

(E) a alta da bolsa nos últimos meses, desconectada da 
economia real que está em desaceleração.
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28. Em uma nova planilha do MS-Excel 2010, em sua con-
figuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não 
tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o 
número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois, deseja for-
matar a célula A1 com Estilo de Porcentagem clicando no 
ícone % da Página Inicial, após selecionar a célula A1.
Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exi-
bido na célula A1, após o usuário efetuar a formatação 
descrita no enunciado.

(A) 0,01%

(B) 0,1%

(C) 1%

(D) 10%

(E) 100%

29. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-PowerPoint 
2010, em sua configuração padrão. As linhas tracejadas fo-
ram exibidas ao se clicar em um recurso da guia Exibição.

Esse recurso é denominado

(A) Régua.

(B) Linhas de Grade.

(C) Guias.

(D) Escalas.

(E) Zoom.

30. Um usuário que pretende enviar por e-mail um arquivo 
do MS-Word 2010 por meio do MS-Outlook 2010, em 
sua configuração padrão, pode, na janela de edição do 
e-mail, acionar o botão                                          , localizado 
no grupo Incluir da guia Mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a  
lacuna.

(A) Anexar Item

(B) Anexar Arquivo

(C) Inserir Item

(D) Inserir Arquivo

(E) Incluir Anexo

noções de informática

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se 
utilizar um aplicativo acessório padrão que, entre outras 
coisas, permite verificar o espaço em disco ocupado por 
arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome desse aplicativo.

(A) Windows Explorer.

(B) Gerenciador de Uso de Espaço.

(C) Monitor.

(D) Media Center.

(E) Calculadora.

27. As imagens a seguir foram retiradas do MS-Word 2010, 
em sua configuração padrão, e representam uma parte 
de um documento em dois momentos distintos: antes e 
depois da aplicação de um recurso de formatação de  
parágrafo.

Assinale a alternativa que contém o nome do recurso de 
formatação aplicado.

(A) Centralizar.

(B) Justificar.

(C) Recuo.

(D) Espaçamento.

(E) Alinhamento.
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34. Uma criança de quatro anos de idade tem a seguinte re-
fração estática:

O.D.: +5,00 DE  –3,00 DC x 45’

O.E.: –1,00 DE  –2,75 DC x 135’

Qual é a prescrição de óculos correta para ela?

(A) O.D.:+1,00 DE  –3,00 DC x 45’ e O.E.: –1,00 DE 
–2,75 DC x 135’.

(B) O.D.:+2,00 DE  +1,50 DC x 135’ e O.E.: –1,00 DE 
–1,25 DC x 135’.

(C) O.D.:+5,00 DE  –1,50 DC x 45’ e O.E.: –1,00 DE 
–1,25 DC x 135’.

(D) O.D.:+2,50 DE  –3,00 DC x 45’ e O.E.: –0,50 DE 
–2,75 DC x 135’.

(E) O.D.:+5,00 DE  –3,00 DC x 45’ e O.E.: –1,00 DE 
–2,75 DC x 135’.

35. Na Ceratoconjuntivite Vernal (VKC),

(A) o principal mecanismo de inflamação é uma hiper-
sensibilidade tipo III.

(B) a úlcera em escudo localiza-se no 1/3 superior da 
córnea.

(C) os nódulos de Horner-Trantas localizam-se no tarso 
superior.

(D) não há acometimento corneano.

(E) as papilas geralmente têm diâmetro menor que 1 mm.

36. A Ceratite Ulcerativa Periférica (PUK)

(A) é causada por Staphylococcus sp e tem como carac-
terística ausência de intervalo lúcido.

(B) não está associada a vasculites sistêmicas.

(C) pode ser tratada com recobrimento conjuntival.

(D) pode estar associada à exacerbação da doença de 
base.

(E) não é a primeira manifestação da doença de base.

37. Em relação às esclerites, é correto afirmar:

(A) raramente é a primeira manifestação da doença de 
base; LES é a maior causa.

(B) AR é a colagenose mais associada; o tratamento de 
escolha é com AINH VO.

(C) ocorre associação com infecções em 1/3 dos casos; 
a dor piora à movimentação.

(D) predomínio em mulheres; PAN é a principal causa.

(E) predomínio em mulheres; o tratamento de escolha é 
com corticoide VO.

conHecimentos esPecÍficos

31. Nos traumas oculares contusos, ocorre uma diminuição 
do comprimento anteroposterior do globo ocular, com-
pressiva, associada a um aumento laterolateral, que dis-
tende a esclera e as estruturas intraoculares. Qual das 
lesões a seguir é mais improvável de ocorrer nesse tipo 
de trauma?

(A) Ruptura da cabeça do nervo óptico.

(B) Ruptura córneo escleral, no limbo.

(C) Ruptura escleral entre o equador e a inserção dos 
músculos retos.

(D) Subluxação do cristalino.

(E) Hifema.

32. Considere a seguinte prescrição:

O.D.: –1,50 DE  –3,00 DC x 60’

O.E.: plano  –1,00 DC x 90’

Assinale a alternativa correta.

(A) O O.E. apresenta astigmatismo miópico simples a 
favor da regra.

(B) O O.D. apresenta astigmatismo miópico simples 
contra a regra.

(C) O O.E. apresenta astigmatismo miópico composto 
contra a regra.

(D) O O.D. apresenta astigmatismo miópico composto 
oblíquo.

(E) O O.D. apresenta astigmatismo miópico simples 
oblíquo.

33. Na refração: +1,00 DE  –2,00 DC x 90’, o Equivalente 
Esférico (EE) é:

(A) +1,00 DE.

(B) –2,00 DE.

(C) plano.

(D) plano  –1,00 DC x 180’.

(E) –1,00 DE  –1,00 DC x 180’.



9 pehp1502/045-MédOftalmologista-Tarde

42. Na Neuropatia Óptica carencial por falta de cianocoba-
lamina, o achado campimétrico revela usualmente um 
escotoma

(A) central ou ceco-central, bilateral e simétrico.

(B) em coroa, bilateral e simétrico.

(C) com hemianopsia binasal ou bitemporal congruentes.

(D) sem padrão definido.

(E) altitudinal, bilateral, podendo ser invertido.

43. Um paciente com glaucoma crônico de ângulo fechado 
apresenta

(A) 180º de contato iridotrabecular, sem SAP e PIO nor-
mal, sem neuropatia.

(B) 180º de contato iridotrabecular, sem SAP e PIO nor-
mal, com neuropatia.

(C) 180º de contato iridotrabecular, com SAP e PIO nor-
mal, sem neuropatia.

(D) 360º de contato iridotrabecular, com SAP e PIO ele-
vada, com neuropatia.

(E) 360º de contato iridotrabecular, sem SAP e PIO ele-
vada, sem neuropatia.

44. No Glaucoma Primário de ângulo aberto, os sinais de 
Herscheler e Hoyt correspondem, respectivamente, a:

(A) desnudamento do vaso circunlinear e perda do ISNT.

(B) colabamento dos orifícios da lâmina cribriforme e 
vaso em baioneta.

(C) desnudamento do vaso circunlinear e atrofia locali-
zada da CFN.

(D) vasos em baioneta e atrofia localizada da CFN.

(E) vasos em baioneta e colabamento dos orifícios da 
lâmina cribriforme.

45. Com relação ao Glaucoma Congênito Primário, é correto 
afirmar que o tratamento é

(A) cirúrgico.

(B) com drogas que diminuem a produção do HA.

(C) com drogas que aumentam a drenagem uveoescle-
ral do HA.

(D) com drogas que aumentam a drenagem pela via 
convencional do HA.

(E) com associação de drogas que diminuem a produ-
ção e aumentam a drenagem por ambas as vias.

38. Assinale a alternativa correta.

(A) Streptococcus sp tem como droga de escolha quino-
lonas de 3a geração.

(B) A pilocarpina aumenta a drenagem do Humor Aquo-
so pela via convencional.

(C) A neomicina é o aminoglicosídeo menos epiteliotó-
xico.

(D) O corticoide com maior penetração na córnea é o 
fosfato de Dexametasona.

(E) Os poliênicos inibem a síntese proteica dos fungos.

39. Em relação à Doença de Behçet, é correto afirmar que

(A) as úlceras orais são infrequentes.

(B) tem como substrato a vasculite.

(C) as ulcerações genitais são um sinal menor.

(D) não ocorrem alterações cutâneas.

(E) o tratamento é tópico.

40. Na uveíte por sífilis,

(A) temos a principal manifestação da forma congênita.

(B) os testes treponêmicos, uma vez positivos, podem 
negativar.

(C) o uso de corticoide sistêmico não é indicado no en-
volvimento do nervo óptico.

(D) nos pacientes com alergia à penicilina, devem ser 
usados aminoglicosídeos.

(E) pode ocorrer uveíte anterior, intermediária, posterior 
ou difusa.

41. São diagnósticos diferenciais do papiledema:

(A) drusas do nervo óptico, pseudopapiledema, síndro-
me “Morning Glory”.

(B) neurite óptica, pseudopapiledema, hipoplasia do 
nervo óptico.

(C) papila inclinada, hipoplasia do nervo óptico, neurite 
óptica.

(D) drusas do nervo óptico, pseudopapiledema, neurite 
óptica.

(E) hipoplasia do nervo óptico, síndrome “Morning 
Glory”, neurite óptica.
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51. A característica que é a mais típica da inflamação idiopá-
tica da órbita (Pseudotumor Orbitário) é

(A) a proptose.

(B) o congelamento da motilidade ocular.

(C) a resposta intensa à corticoterapia sistêmica.

(D) a quemose.

(E) a dor orbitária.

52. Quanto aos tumores metastáticos da órbita, é correto afir-
mar que

(A) atingem-na por via linfática, na maioria das vezes.

(B) são mais frequentes que as metástases oculares.

(C) são os tumores orbitários mais frequentes.

(D) a evolução costuma ser lenta, ao longo de anos.

(E) os mais comuns são de carcinomas.

53. Quanto à síndrome de Horner, é correto afirmar que

(A) a midríase e a elevação palpebral são unilaterais.

(B) a miose e a ptose são ipsilaterais, com ou sem ani-
drose.

(C) o quadro oftalmológico é contralateral à lesão.

(D) a anisocoria se acentua no claro.

(E) ocorre midríase no lado afetado e a ptose é inversa.

54. Quanto à Neuromielite Óptica, é correto afirmar que

(A) é uma variante da esclerose múltipla.

(B) não tem origem autoimune.

(C) a neurite e a mielite não ocorrem separadamente.

(D) ocorre em episódio único.

(E) as lesões medulares são geralmente extensas (> 3 
corpos vertebrais).

55. Distiquíase refere-se

(A) à uma fileira acessória de cílios.

(B) à ausência de cílios.

(C) ao branqueamento dos cílios.

(D) à inversão dos cílios em direção aos olhos.

(E) à perda do supercílio.

46. É correto afirmar em relação à microtropia:

(A) a visão binocular não se desenvolve normalmente.

(B) o ângulo de desvio é maior que 8 PD.

(C) não existe ambliopia associada.

(D) o desvio é divergente.

(E) há um escotoma de supressão foveal no olho fixador.

47. A paralisia oculomotora mais frequente é a do

(A) III par craniano, músculo reto medial, com XT, por-
tanto.

(B) III par craniano, músculo oblíquo inferior, com HT, 
portanto.

(C) III par craniano, músculo reto inferior, com HT, 
portanto.

(D) VI par craniano, com ET, portanto.

(E) IV par craniano, com HT, portanto.

48. A catarata subcapsular posterior está associada mais fre-
quentemente

(A) à corticoterapia tópica ou sistêmica.

(B) à trauma.

(C) à senilidade.

(D) à exposição prolongada à radiação UV.

(E) ao uso prolongado de fenotiazídicos.

49. Pode-se afirmar corretamente que o buraco macular

(A) é unilateral.

(B) tem como tratamento padrão a fotocoagulação.

(C) é, na maioria das vezes, idiopático.

(D) tem membrana epiretiniana associada em 80% dos 
casos.

(E) não causa metamorfopsia.

50. Com relação à Degeneração Macular relacionada à Ida-
de (DMRI), é correto afirmar que

(A) a história familiar não aumenta o risco para a forma 
exsudativa.

(B) os antioxidantes são úteis na forma úmida.

(C) o padrão ouro para a confirmação diagnóstica é o 
OCT.

(D) os antiangiogênicos estão indicados na forma seca.

(E) o tabagismo, pele e olhos claros e HAS são fatores 
de risco para a forma exsudativa.
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56. O tratamento de escolha para o blefaroespasmo essen-
cial é

(A) miectomia do músculo orbicular palpebral.

(B) miectomia do músculo elevador da pálpebra.

(C) fisioterapia com eletrochoque do músculo orbicular 
palpebral.

(D) injeção de toxina botulínica subcutânea nas pál-
pebras.

(E) administração de relaxantes musculares sistêmicos.

57. A dacriocistite aguda é a inflamação aguda do saco 
lacrimal e

(A) está geralmente associada à obstrução baixa das V.L.

(B) está geralmente associada a doenças da fossa nasal.

(C) é causada mais comumente por enterobactérias.

(D) deve-se realizar a dacriocistografia já na fase aguda.

(E) deve-se fazer a sondagem de V.L. já na fase aguda.

58. Assinale a alternativa que apresenta informação correta 
com relação à retinopatia diabética não proliferativa gra-
ve e ao edema macular clinicamente significativo, res-
pectivamente.

(A) Hemorragias em três quadrantes; espessamento re-
tiniano a 600 micras da fóvea.

(B) Macroaneurismas em todos os quadrantes; espes-
samento retiniano a 600 micras da fóvea.

(C) Hemorragias em pelo menos dois quadrantes; exsu-
datos duros a 500 micras da fóvea.

(D) Exsudatos algodonosos; espessamento retiniano a 
500 micras da fóvea.

(E) Hemorragia em todos os quadrantes; espessamento 
retiniano a 600 micras da córnea.

59. Dever ser feita indicação de panfotocoagulação em ca-
sos de

(A) edema macular diabético.

(B) retinopatia diabética não proliferativa leve.

(C) retinopatia diabética não proliferativa moderada.

(D) retinopatia diabética proliferativa.

(E) neuropatia diabética.

60. O paciente com tracoma e opacidade de córnea, mais 
cicatrizes no tarso superior e simbléfaro é classificado 
como

(A) TI + TF.

(B) TF + TS.

(C) CO + TS.

(D) TS + TT.

(E) CO + TF.






