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NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
3 de 7

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

PROCESSO SELETIVO ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
O descolamento de retina (DR) caracteriza-se pela
separação entre as camadas de retina neurossensorial e o
epitélio pigmentado da retina. Sobre o DR, assinale a
opção correta:

QUESTÃO 14
As obstruções do ducto nasolacrimal podem ser
congênitas ou adquiridas. A respeito deste tema, analise
as afirmativas abaixo:
I.

As obstruções congênitas têm como quadro clínico
epífora e secreção;
II. As obstruções adquiridas do ducto nasolacrimal são
mais comuns em homens abaixo de 50 anos;
III. As obstruções adquiridas do ducto têm como principal
causa a estenose idiopática.

A) O descolamento regmatogênico é decorrente de
processo inflamatório ou tumoral, sem buracos
retinianos ou componentes tracionais;
B) Os descolamentos exsudativos são o tipo mais comum
de descolamento de retina;
C) Os descolamentos de retina regmatogênicos estão
comumente associados ao descolamento de vítreo
posterior;
D) Roturas ou degenerações vitreorretinianas, mesmo sem
descolamento de retina, devem ser tratados
cirurgicamente.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas II e III;
C) Apenas I e III;
D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 12
Em relação às afecções palpebrais, correlacione a coluna I
com a coluna II:

QUESTÃO 15
Em relação às Conjuntivites Virais, assinale a opção
correta:

Coluna I
A. Hordéolo;
B. Calázio;
C. Blefarite.

A) Os herpes vírus tipos 1 e 2 são os mais relacionados às
conjuntivites virais;
B) Secreção aquosa, hiperemia conjuntival, edema
palpebral e folículos não são comuns;
C) A primeira infecção não confere imunidade específica
contra novas infecções pelo mesmo tipo de vírus;
D) Após a fase aguda (7 a 14 dias), os pacientes podem
desenvolver infiltrados subepiteliais que são tratados
com corticoterapia tópica durante longo período por
causa da grande chance de recidiva.

Coluna II
I. É uma inflamação granulomatosa estéril das glândulas
de Meibomius;
II. É uma inflamação da borda palpebral. Há dois tipos
principais: estafilocócica e seborreica;
III. É uma infecção estafilocócica comum das glândulas
palpebrais, caracterizada por uma área intensamente
dolorida e edemaciada.

QUESTÃO 16
A catarata é a principal causa de cegueira no mundo.
Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo,
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir,
assinale a opção que contém a sequência correta, de cima
para baixo:

A correlação correta é:
A) A-I, B-II, C-III;
B) A-III, B-I, C-II;
C) A-II, B-III, C-I;
D) A-III, B-II, C-I.

( ) A maioria das pessoas acima de 65 anos de idade têm
algum grau de opacidade no cristalino, muitas
apresentando catarata suficientemente densa que
justifique extração cirúrgica;
( ) O trauma é a causa mais comum de catarata
unilateral em indivíduos jovens;
( ) A causa mais frequente de catarata metabólica é a
Síndrome de Lowe;
( ) A mera presença de catarata é suficiente para indicar
sua remoção cirúrgica.

QUESTÃO 13
São estruturas do sistema de drenagem lacrimal, exceto:
A) Pontos lacrimais;
B) Canalículos;
C) Saco lacrimal;
D) Septo orbitário.

A) F, F, V, F;
B) V, V, F, F;
C) V, F, F, V;
D) F, V, V, F.
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QUESTÃO 17
As afecções do nervo óptico representam as doenças mais
importantes da via óptica e devem ser do conhecimento
não só do oftalmologista e do neurologista como também
dos médicos em geral. Sobre este tema, analise as
afirmativas abaixo:

QUESTÃO 19
A respeito do diagnóstico e do tratamento do Glaucoma,
analise as afirmativas abaixo:
I.

Apesar de ser um fator de risco causal para o
glaucoma, a pressão intraocular não pode ser usada
isoladamente para o diagnóstico, a tonometria de
aplanação com tonômetro de Goldmann é o método
de referência para a medida da pressão intraocular;
II. A avaliação do disco óptico é realizada clinicamente
por meio da fundoscopia, anotações seriadas da
relação escavação/disco e da presença de outros sinais
glaucomatosos a cada consulta oftalmológica são
importantes para o acompanhamento da doença;
III. A realização periódica da perimetria computadorizada
é considerada uma das melhores formas de
acompanhamento do paciente glaucomatoso quando
associada ao exame do nervo óptico, pois o glaucoma
gera alterações típicas no campo visual que
correspondem à lesão do feixe de fibras nervosas.

I.

As afecções do nervo óptico se manifestam por
inúmeros sinais e sintomas característicos, sendo o
principal sinal a perda visual que pode variar desde
discreta até ausência de percepção luminosa;
II. O principal método complementar de diagnóstico nas
afecções do nervo óptico é o ultrassom ocular;
III. É muito comum se encontrar papiledema em casos de
atrofia óptica grave;
IV. O tratamento do papiledema deve ser dirigido à causa
da hipertensão intracraniana, particularmente nos
pacientes com processos expansivos e hidrocefalia.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, II e III;
C) I e IV;
D) II e IV.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas II e III;
C) Apenas I e III;
D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 18
Em relação aos fatores de risco para o Glaucoma, analise
as afirmativas abaixo, classificando-as como (V)
verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que
contém a sequência correta, de cima para baixo:

QUESTÃO 20
Os erros de refração são extremamente comuns,
constituindo a principal causa de diminuição da acuidade
visual no mundo. Sobre este tema, assinale a opção
correta:

( ) A pressão intraocular é um fator causal e representa
forte associação com o desenvolvimento do glaucoma
e com sua piora;
( ) Apesar de poder aparecer em qualquer idade, a
prevalência de glaucoma é claramente maior em
indivíduos acima de 40 anos de idade;
( ) Existem ainda fatores de risco específicos para
determinadas formas de glaucoma, como a alta
miopia no glaucoma de ângulo aberto e a
hipermetropia para o glaucoma de ângulo fechado;
( ) Estudos mostram que a prevalência de glaucoma
primário de ângulo aberto é de três a quatro vezes
maior em caucasianos em relação a negros.

A) A correta focalização da luz na retina não depende do
comprimento do olho;
B) O astigmatismo ocorre em olhos em que a imagem é
focada em dois planos diferentes, em geral
perpendiculares entre si, forma-se então uma imagem
distorcida, em geral alongada em um dos eixos;
C) Quando a luz é focada antes da retina, ocorre a
chamada hipermetropia;
D) A miopia ocorre em um olho muito comprido ou com
excesso de poder refracional, sendo a imagem formada
após a retina.

A) F, F, V, F;
B) V, V, V, F;
C) V, F, F, V;
D) F, V, V, F.
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QUESTÃO 21
Além dos óculos e das lentes de contato, a correção das
ametropias pode ser feita por meio da cirurgia refrativa. A
respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo,
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa e, a
seguir, assinale a opção correta.

QUESTÃO 24
Sobre a Retinopatia Diabética (RD), analise as afirmativas
abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa,
a seguir, assinale a opção correta.
( ) A etiopatologia da RD está relacionada às alterações
na microcirculação retiniana;
( ) Apenas nos estágios mais avançados da RD, é que
pode ocorrer diminuição importante da acuidade
visual;
( ) A RD se divide basicamente em dois grandes tipos:
RD não proliferativa e RD proliferativa, pela presença
ou não de neovasos;
( ) Uma vez instalada a retinopatia e detectada a
potencialidade de perda de visão, a fotocoagulação da
retina, por meio da utilização de laser de vários
comprimentos de onda, é o tratamento de escolha.

( ) A cirurgia fotorrefrativa tem como objetivo remover
tecido corneano, esculpindo a córnea com alta
precisão nos locais desejados, alterando sua
curvatura para corrigir o grau;
( ) A modificação do poder corneano faz com que os raios
de luz que formam a imagem incidam mais
diretamente na retina, eliminando ou reduzindo os
erros refrativos;
( ) Na ablação intraestromal (LASIK), primeiramente
cria-se um flap (uma fina camada de tecido corneano)
com o uso de um microcerátomo (aparelho com uma
lâmina vibratória que corta a córnea superficial);
( ) Pacientes com córneas muito finas, muito curvas ou
muito planas são bons candidatos à cirurgia refrativa.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, V, F;
B) V, V, V, F;
C) V, F, V, V;
D) F, V, V, F.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, V, F;
B) V, V, V, F;
C) V, F, F, V;
D) F, V, V, F.

QUESTÃO 25
Ambliopia é definida como baixa de acuidade visual em um
olho cujas vias ópticas estejam anatomicamente normais.
Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 22
Os traumas oculares (TOs) são a principal causa de
cegueira unilateral no mundo. Em relação aos TOs,
assinale a opção correta:

I.

Ocorre por estímulo visual inadequado durante a fase
de desenvolvimento crítico da visão;
II. É a principal causa de baixa visual tratável na infância,
por isso a importância do seu diagnóstico e tratamento
precoces;
III. Uma das causas de ambliopia é o estrabismo que
ocorre quando há diferença grande de erro refracional
entre um olho e outro.

A) Os traumas oculares mais comuns são os com lesões
térmicas;
B) Os traumas mecânicos podem ser divididos em
fechados ou abertos, sendo os traumas fechados os
mais graves, podendo resultar em perda visual em até
40% dos casos;
C) Uma hemorragia subconjuntival é muito comum depois
de um trauma ocular e não pode ser cuidada
conservadoramente;
D) Nos traumas abertos do globo ocular a principal medida
a ser tomada é o curativo não compressivo, usualmente
com uma proteção (pode ser o protetor de acrílico
quando estiver disponível ou mesmo um copo plástico
de café).

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas II e III;
C) Apenas I e III;
D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 23
São sinais de que pode ter havido um trauma ocular
aberto, exceto:
A) Desvio e irregularidade da pupila;
B) Visualização de lesão na córnea ou na esclera;
C) Hipertonia ocular;
D) Extensa hemorragia subconjuntival.
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QUESTÃO 26
Em relação à Esclerite, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 28
A respeito das afecções congênitas das pálpebras, analise
as afirmativas abaixo, classificando-as como (V)
verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção correta.

I.

A esclerite é a inflamação da esclera, geralmente
causada pela inflamação dos vasos episclerais
profundos, acometendo mais frequentemente a
porção anterior da esclera;
II. É uma manifestação ocular isolada, não estando
associada à doença sistêmica;
III. O sintoma mais característico é a dor ocular,
geralmente intensa, podendo irradiar para a região
frontal, temporal, mandibular ou mesmo toda a
hemiface ipsilateral;
IV. A baixa na acuidade visual não é uma manifestação
importante quando a esclera posterior está acometida.

( ) Ptose palpebral é a principal afecção congênita da
pálpebra e fora o aspecto cosmético, a ptose
palpebral se torna um problema funcional quando
atinge a área pupilar;
( ) O Coloboma quando ocorre na pálpebra inferior, pode
estar associado com fenda palatina e malformações
de vias lacrimais;
( ) O hemangioma capilar é o tipo de hemangioma mais
comum na criança e pode variar entre uma marca
mínima a grandes massas pedunculadas.

Estão corretas, apenas:

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A) I e II;
B) II e IV;
C) I e III;
D) I, III e IV.

A) V, V, F;
B) V, V, V;
C) F, V, F;
D) F, V, V.

QUESTÃO 27
A retinite por citomegalovírus (CMV) é a infecção ocular
comum entre os pacientes imunodeprimidos. Sobre esta
patologia, assinale a opção incorreta:

QUESTÃO 29
São tumores oculares, encontrados com frequência na
clínica oftalmológica convencional, exceto:
A) Carcinoma de conjuntiva;
B) Melanoma de coroide;
C) Retinoblastoma;
D) Neoplasia intra-epitelial córneo-conjuntival.

A) A retinite por citomegalovírus (CMV) é a infecção ocular
oportunista mais frequente e a principal causa de baixa
da acuidade visual em pacientes com AIDS, mesmo
após a era da terapia antirretroviral de alta eficiência;
B) Dependendo da localização anatômica das lesões, os
pacientes podem ser assintomáticos ou apresentar
moscas volantes, flashes, baixa da acuidade visual ou
perda visual localizada;
C) A forma de apresentação mais comum é a retinite
necrosante edematosa com hemorragias, vasculite e
pouca vitreíte;
D) O tratamento baseia-se em Aciclovir oral durante 14 a
21 dias.

QUESTÃO 30
Sobre o Retinoblastoma, analise as afirmativas abaixo:
I.

Trata-se de neoplasia altamente maligna, que surge
na retina de globo ocular bem formado (a presença de
malformação afasta o retinoblastoma);
II. O tumor é notado pelo brilho cinza-claro, que surge na
pupila (leucocoria);
III. Em mais de 80% dos casos, o tumor provoca um
estrabismo, o que torna o aparecimento de estrabismo
súbito, em crianças, um problema de pronto-socorro;
IV. O diagnóstico é feito pelo exame de fundo de olho e
pela ecografia oftálmica, a qual fornece um padrão
facilmente reconhecível.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e IV;
C) I e III;
D) I, II e IV.
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