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Nome do Candidato  Inscrição

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A CHAVE
Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo 

tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um 
relacionamento. A chave, por exemplo. Embora 
caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na 
vida dos casais. O momento em que você oferece a 
chave da sua casa é aquele em que você renuncia à 
sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de 
volta - ou troca a fechadura da porta -  está retomando 
aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O 
segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como 
é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela 
cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. 
Carregada de expectativas e temores, a chave será 
entregue de forma tímida e casual, como se não fosse 
importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, 
pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, 
não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. 
Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de 
confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a 
sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge 
da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores 
sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, 
evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta 
que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, 
quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. 
Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, 
mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, 
com um sorriso nos lábios, que suas emoções 
são compartilhadas. Compreende que está sendo 
convidado a participar de outra vida. Sente, com 
enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa 
tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. 
Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um 
novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para 
mim o momento de máximo otimismo.

[...]
Você tem certeza de que a outra pessoa ficará 

feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme, 

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela 
a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto 
querido se abre num sorriso sem reservas, que você 
não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma 
aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não 
está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um 
olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá 
na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. 
É como estar no início de um sonho em que nada 
pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, 
herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte 
da espécie feliz dos adultos livres que são amados e 
correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, 
aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa 
do mundo, não são.

[...]
A gente sabe que essas coisas, às vezes, são 

efêmeras, mas é tão bonito.
Pode ser que dentro de três meses ou três anos a 

chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de 
uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá 
porta alguma exceto a da memória, que poderá ser 
boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão 
daquela ferramenta sem propósito provoquem um 
sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave 
do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em 
que a solidão virou estandarte exibido como prova 
de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade 
inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a 
disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada 
liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam 
dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, 
correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de 
dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa 
“eu também”. Oferece a chave quem está pronto, 
aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a 
sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada 
mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma 
esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/no-
ticia/2015/04/chave.html
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QUESTÃO 01
Em relação ao texto, assinale a alternativa 
correta.

(A) O autor considera as chaves da despedida a pior 
coisa do mundo. 

(B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua 
casa ao outro mais um simples passo que ocorre 
com a evolução do relacionamento.

(C) O autor considera a chave um dos objetos que dão 
a medida exata de um relacionamento.

(D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa 
para alguém, é o momento em que você confirma e 
assume sua privacidade em nome do amor.

(E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao 
outro, carrega somente  expectativas boas e 
nenhum temor. 

QUESTÃO 02
Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem 
está pronto, aceita a chave quem a deseja, 
reciproca, oferecendo a sua, quem sente que 
é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar 
que

(A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na 
segunda oração do período.

(B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em 
que está presente. 

(C) “reciproca” é uma palavra proparoxítona e deveria 
receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.

(D) todos os termos “a” presentes no período são 
artigos femininos. 

(E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa 
intensidade. 

QUESTÃO 03
Em “... quando chega à sua própria casa e vai 
abrir a porta.”, a crase 

(A) é facultativa.
(B) é obrigatória. 
(C) foi utilizada incorretamente.
(D) foi utilizada para atender a regras de concordância. 
(E) foi utilizada por causa da presença da palavra 

feminina “porta”.

QUESTÃO 04
Em relação ao excerto: “O primeiro momento 
é de exaltação e esperança. O segundo é 
sombrio.”, é correto afirmar que

(A) a primeira oração refere-se à solicitação de 
devolução da chave por uma das partes do casal. 

(B) a segunda oração refere-se ao momento de 
oferecimento da chave ao outro por uma das partes 
do casal.

(C) ocorre uma elipse na segunda oração. 
(D) “sombrio” exerce a função de objeto direto. 
(E) “exaltação e esperança” são complementos 

nominais preposicionados.

QUESTÃO 05
Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, 
são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma 
inadequação gramatical quanto à 

(A) acentuação gráfica.
(B) ortografia.
(C) regência.
(D) concordância.
(E) pontuação.

QUESTÃO 06
Em “... um sorriso agridoce, grisalho de 
nostalgia.”, o termo destacado significa 

(A) saudade.
(B) indiferença.
(C) indecisão.
(D) morbidez.
(E) languidez.

QUESTÃO 07
Em “Não interessa se você dá ou ganha a 
chave...”, temos 

(A) um período composto apenas por coordenação.
(B) um período simples.
(C) um período composto apenas por subordinação.
(D) um período composto por subordinação e 

coordenação.
(E) dois períodos.

QUESTÃO 08
Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo 
destacado exerce função sintática de

(A) objeto indireto.
(B) objeto direto.
(C) sujeito.
(D) complemento nominal.
(E) agente da passiva.

QUESTÃO 09
Pelo texto, infere-se que são termos que o autor 
utiliza para designar “a chave” após o fim de 
um relacionamento, EXCETO

(A) ferramenta sem propósito.
(B) chave do adeus.
(C) chave inútil e esquecida.
(D) chaves de despedida.
(E) chave falsa. 
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QUESTÃO 10
No texto, o autor considera “a chave” 
oferecida ao outro, em um relacionamento, 

(A) uma joia. 
(B) uma aliança. 
(C) um sorriso agridoce.
(D) um buquê de flores.
(E) um totem de confiança.

QUESTÃO 11
Na loja A, é possível comprar um HD 
externo por R$ 300,00. Para obter a garantia 
estendida, um comprador deve desembolsar 
mais 12% do valor da mercadoria. Dessa 
forma, se alguém deseja comprar tal produto 
com garantia estendida, deve desembolsar, 
exatamente,

(A) R$ 330,00.
(B) R$ 336,00.
(C) R$ 350,00.
(D) R$ 360,00.
(E) R$ 390,00.

QUESTÃO 12
Enquanto Ana esperava por Beto, que estava 
atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: 
“Chego em um quinto de hora”. A quantos 
minutos isso corresponde?

(A) 5 minutos
(B) 10 minutos
(C) 30 minutos
(D) 300 minutos
(E) 12 minutos
 

QUESTÃO 13
O conjunto formado pelas letras da palavra 
ORDEM e o conjunto formado pelas letras da 
palavra PROGRESSO têm quantos elementos 
em sua intersecção?

(A) 5
(B) 9
(C) 4
(D) 3
(E) 2

QUESTÃO 14
Na sequência de palavras A, BU, CAI, DADO, 
ESTAR, ......., a sexta palavra é

(A) FOFOCA.
(B) BANANA.
(C) ÁRVORE.
(D) CAFÉ.
(E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15
Sabendo que a implicação “Se a canoa não 
virar, eu chego lá” é falsa, então,

(A) “A canoa vira”.
(B) “Eu chego, independente da canoa”.
(C) “A canoa vira e eu chego”.
(D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
(E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.
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QUESTÃO 16
Quanto à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa 
correta.

(A) A integralização do capital social da EBSERH 
será realizada com doações feitas por pacientes.

(B) A EBSERH terá por finalidade a prestação 
de serviços de assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial e de apoio, e terapêutico à 
comunidade, podendo ser de forma gratuita ou 
onerosa, conforme a renda do paciente.

(C) As atividades de prestação de serviços de 
assistência à saúde a serem prestadas pela 
EBSERH estão inseridas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde e do Sistema Particular e 
Suplementar de Saúde.

(D) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das 
despesas com o atendimento de consumidores e 
respectivos dependentes de planos privados de 
assistência à saúde, na forma da lei.

(E) No desenvolvimento de suas atividades, a 
EBSERH observará as orientações da Política 
Nacional de Educação, de responsabilidade do 
Ministério da Educação.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa correta.

(A) As instituições congêneres de que trata a Lei 
12.550/2011 referem-se exclusivamente às 
instituições públicas federais que desenvolvam 
atividades de ensino e pesquisa na área da 
saúde. 

(B) Os servidores titulares de cargo efetivo em 
exercício na instituição federal de ensino que 
exerçam atividades relacionadas ao objeto 
da EBSERH poderão ser a ela cedidos para 
realização de atividades de assistência à saúde 
e administrativas. 

(C) Parte do lucro líquido da EBSERH deverá ser 
entregue aos cofres da União, para investimento 
em campanha de saúde preventiva. 

(D) A EBSERH será administrada por um Conselho 
de Administração, com funções fiscalizatórias, 
por uma Diretoria Executiva e com funções 
deliberativas, por um Conselho Fiscal e um 
Conselho Consultivo. 

(E) A atuação de membros da sociedade civil no 
Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares será remunerada e será 
considerada função relevante. 

QUESTÃO 18
Quanto à Diretoria Executiva da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale 
a alternativa correta.

(A) Podem participar da Diretoria Executiva os que 
tiverem sido declarados falidos ou insolventes. 

(B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a 
modificação do capital social. 

(C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter 
notório conhecimento na área de gestão, de 
atenção hospitalar e do ensino em saúde há 
mais de 5 anos. 

(D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a 
contratação de empréstimo no interesse da 
EBSERH. 

(E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente 
e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a 
qualquer tempo pelo Presidente da República, 
por indicação do Ministro de Estado da Educação. 

QUESTÃO 19
Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale 
a alternativa correta.

(A) Os membros do Conselho Consultivo serão 
indicados bienalmente e designados pelo 
Ministro de Estado da Saúde. 

(B) O Conselho Consultivo será constituído por dois 
representantes do Ministério da Saúde. 

(C) O Conselho Consultivo será constituído por um 
representante dos usuários dos serviços de 
saúde dos hospitais universitários federais, filiais 
da EBSERH, indicado pelo Conselho Nacional 
de Saúde. 

(D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a 
modificação do capital social, orçamento, planos 
de investimento, transformação, incorporação, 
fusão ou cisão. 

(E) O Conselho Consultivo da EBSERH reunir-se-á 
extraordinariamente, somente a pedido do seu 
presidente. 

QUESTÃO 20
Quanto ao órgão de Auditoria Interna da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
assinale a alternativa correta.

(A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao 
Conselho Fiscal. 

(B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da 
EBSERH. 

(C) A nomeação, designação, exoneração ou 
dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria 
Interna da sede será submetida, pelo Presidente 
da EBSERH, à aprovação do Conselho de 
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Administração e, subsequentemente, à 
aprovação da Controladoria-Geral da União. 

(D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao 
menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras, elaboradas 
periodicamente pela EBSERH. 

(E) A Auditoria Interna precisa de autorização do 
Conselho de Administração para ter acesso 
a registros, pessoal, informações, sistemas e 
propriedades físicas relevantes à execução de 
suas ações de controle. 

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa correta. 

(A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto 
de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público. 

(B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde, em caráter concorrente com a 
iniciativa pública.

(C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde 
as instituições públicas de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, medicamentos, 
inclusive de sangue e hemoderivados, e de 
equipamentos para saúde. 

(D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) as atividades preventivas. 

(E) O desenvolvimento de políticas econômicas não 
tem relação com os objetivos do SUS. 

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
princípio ou diretrizes do Sistema Único de 
Saúde.

(A) Direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde, exceto em casos de doença 
terminal. 

(B) Divulgação de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário. 

(C) Descentralização político-administrativa, com 
direção única em cada esfera de governo. 

(D) Integração em nível executivo das ações de 
saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

(E) Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral. 

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa correta.

(A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde 
não tem a participação da iniciativa privada. 

(B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo 
Estado, em articulação com os Municípios, 
inexistindo Regiões de Saúde interestadual. 

(C) A instituição das Regiões de Saúde observará 
cronograma no Plano Plurianual do Governo 
Federal. 

(D) As Regiões de Saúde não serão referência para 
as transferências de recursos entre os entes 
federativos. 

(E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve 
conter, no mínimo, ações e serviços de atenção 
primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial, atenção ambulatorial especializada 
e hospitalar e vigilância em saúde. 

QUESTÃO 24
Quanto à seguridade social, assinale a 
alternativa correta.

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas, com acesso preferencial aos mais 
pobres. 

(B) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede centralizada e constitui um sistema 
único. 

(C) A União aplicará anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde, valor não inferior 
a 15% (quinze por cento) da receita corrente 
líquida do respectivo exercício financeiro. 

(D) As ações e serviços públicos de saúde não 
contarão com a participação da comunidade. 

(E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público. 
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QUESTÃO 25
Quanto à seguridade social, assinale a 
alternativa correta.

(A) As instituições privadas poderão participar de 
forma subsidiária do Sistema Único de Saúde. 

(B) É permitida a destinação de recursos públicos 
para auxiliar as instituições privadas com fins 
lucrativos. 

(C) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência 
à saúde do País, salvo nos casos previstos em 
lei. 

(D) Não compete ao Sistema Único de Saúde 
ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde. 

(E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar 
na proteção do meio ambiente, exceto o meio 
ambiente do trabalho. 

QUESTÃO 26
Paciente, sexo masculino, 27 anos, procura 
atendimento e é encaminhado por médico 
reumatologista para avaliação ocular. 
Apresenta história de úlceras orais e genitais 
recorrentes, vasculite e patergia. Nos exames 
laboratoriais, ficou evidenciado resultado 
positivo para o marcador HLA B51. Sobre a 
doença mais provável, assinale a alternativa 
correta.

(A) A incidência dessa patologia ocular ocorre 
exclusivamente em homens.

(B) Os achados oculares dessa doença ocorrem em 
menos de 10% dos pacientes.

(C) O acometimento ocular dessa patologia 
caracteriza-se por ser exclusivamente unilateral. 

(D) O hipópio estéril, característico da doença, 
geralmente é decorrente de uma iridociclite 
granulomatosa.

(E) Pode se manifestar com depósitos em ¨banco de 
neve¨ no fundo de olho periférico.

QUESTÃO 27
São considerados fatores de risco para 
transformação maligna do nevo de coroide 
em melanoma, EXCETO 

(A)  espessura abaixo de 2 mm.
(B)  fluido sub-retiniano.

(C)  margem do tumor até 3mm do disco óptico.
(D)  pigmento alaranjado.
(E)  sintomas como perda de visão e pontos 

luminosos.

QUESTÃO 28
Criança, nascida de 33 semanas, de parto 
normal, peso ao nascimento de 1110 g, 
apresentou na primeira hora desconforto 
respiratório grave, sendo necessária 
intubação traqueal com necessidade de 
oxigênio complementar para manter Sat 94% 
e cuidados intensivos. Após 2 semanas de 
internamento, é chamado o oftalmologista 
para avaliação inicial. Sobre retinopatia da 
prematuridade, assinale a alternativa correta.

(A)  Não são considerados fatores etiológicos: baixo 
peso ao nascer, baixa idade gestacional e 
oxigenoterapia suplementar.

(B)  A Doença Plus caracteriza-se por apresentar 
tortuosidade arteriolar e ingurgitamento venoso.

(C)  No estágio II, ocorre neovascularização ou 
proliferação fibrovascular, que estão presentes 
posteriormente à crista.

(D)  No estágio IV-A, existe descolamento total da 
retina.

(E)  Rigidez pupilar e ingurgitamento vascular da íris 
ocorrem nos casos de bom prognóstico.

QUESTÃO 29
Sobre a retinite pigmentosa, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta. 

(   ) Afeta,  inicialmente, predominan-
temente, os bastonetes, com sub-
sequente degeneração dos cones.

(   ) A mutação do gene da rodopsina pode 
estar ligada a essa doença.

(   ) A forma autossômica dominante é 
comum e tem o melhor prognóstico.

(   ) A tríade clássica consiste em: 
atenuação arteriolar, pigmentação 
retiniana em espículas ósseas e palidez 
cérea do disco.

(   ) O campo de visão classicamente 
demonstra um escotoma anular em 
média periferia.

(A)  V – F – V – V – V.
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(B)  F – F – V – V – F.
(C)  V – F – F – V – V.
(D)  V – V – V – V – V.
(E)  F – F – F – F – F.

QUESTÃO 30
Sobre a patogênese do descolamento de 
retina exsudativo, assinale a correta.

(A)  É caracterizada pelo acúmulo de líquido sub-
retiniano juntamente com rupturas retinianas.

(B)  O descolamento de retina exsudativo tem uma 
configuração côncava com superfície enrugada.

(C)  Não pode ter como origem a iatrogênica.
(D)  Coroidopatia hipertensiva, que pode ocorrer na 

toxemia gravídica, é atualmente uma das causas 
mais comuns.

(E) O descolamento de retina exsudativo pode ser 
ocasionado por tumores da coroide.

QUESTÃO 31
Sobre os músculos oculares e suas funções, 
anatomia e inervação, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  O músculo reto medial se insere a 5,5 mm atrás 
do limbo nasal.

(B)  O músculo reto lateral tem como principal função 
a adução.

(C)  As ações secundárias do músculo reto superior 
são a extorsão e a adução.

(D)  O músculo reto lateral é inervado pelo quarto 
nervo craniano. 

(E)  As duções são movimentos binoculares ao redor 
dos eixos de Fick.

QUESTÃO 32
Sobre os reflexos pupilares, assinale a 
alternativa correta.

(A)  O reflexo de perto compreende a acomodação, a 
convergência e a midríase.

(B)  No defeito pupilar aferente absoluto, quando o 
olho afetado é iluminado, nenhuma pupila reage, 
porém, quando o olho contralateral é estimulado, 
ambas as pupilas reagem normalmente.

(C)  O defeito pupilar relativo pode ser causado por 
lesão completa do nervo óptico ou por doença 
retiniana grave.

(D)  Nas lesões eferentes (motoras), as pupilas são 
iguais em tamanho.

(E) O reflexo fotomotor é mediado pelos 
fotorreceptores da retina e passa por cinco 
neurônios.

QUESTÃO 33
Paciente, masculino, é levado ao hospital por 
familiares, pois apresentou quadro de trauma 
contuso em olho esquerdo após briga na 
faculdade. Ao exame, apresenta hiperemia 
importante e diplopia na visão biocular. Ao 
exame de tomografia, evidenciou-se fratura 
em órbita esquerda. Sobre a etiologia mais 
provável, os sinais e os sintomas associados, 
assinale a alternativa correta.

(A)  A fratura tipo Blow-out caracteriza-se por fratura 
do teto da órbita.

(B)  A fratura de Blow-out tem como característica 
principal não afetar o canal infraorbitário.

(C)  A presença de diplopia pode ser decorrente de 
edema e hemorragia dentro da órbita.

(D)  A lesão direta de um músculo extraocular está 
associada a um teste de dução forçada positivo.

(E)  O tamanho da fratura não interfere na incidência 
e na gravidade das complicações tardias.

QUESTÃO 34
Sobre as uveítes bacterianas, assinale a 
alternativa correta.

(A)  O tratamento da uveíte tuberculosa é feito 
inicialmente com pelo menos três agentes 
(isoniazida, rifampicina, pirazinamida ou 
etambutol).

(B)  O acometimento da úvea na sífilis ocorre no 
estágio primário na maioria absoluta dos casos.

(C)  A endoftalmite bacteriana endógena tem como 
agente mais comum a Escherichia coli.

(D)  A doença de Lyme é também conhecida como 
doença da arranhadura do gato.

(E)  Na uveíte presente na doença da arranhadura 
do gato, tem-se como sinal patognomônico a 
presença de pérolas irianas formadas a partir de 
bactérias mortas.

QUESTÃO 35
Sobre o corpo ciliar, é correto afirmar que

(A)  é dividido em duas partes: pars plana 
anteriormente e pars plicata posteriormente.

(B)  cada processo ciliar possui uma arteríola 
periférica, a qual forma a vilosidade externa.

(C)  os capilares do estroma de cada processo ciliar 
têm revestimento contínuo, não possuindo 
fenestrações.

(D)  a barreira hematoaquosa do processo ciliar se 
dá nas células epiteliais pigmentadas.

(E)  estende-se da raiz da íris até a ora serrata.



10 Cargo: Médico - Oftalmologia

QUESTÃO 36
Sobre as estruturas do corpo ciliar e a 
fisiologia do humor aquoso, é correto afirmar 
que

(A)  dependem especialmente da bomba sódio-
potássio ou Na+/ K+ ATPase, que secreta íons de 
sódio na câmara anterior.

(B)  a secreção de humor aquoso não é afetada por 
hipotermia.

(C)  os betabloqueadores aumentam a produção de 
humor aquoso.

(D)  a secreção passiva ocorre por ultrafiltração e 
difusão, dependentes da pressão hidrostática 
capilar.

(E)  a inflamação do epitélio secretório, como a que 
pode ocorrer na iridociclite, aumenta a produção 
de humor aquoso pelo corpo ciliar.

QUESTÃO 37
Sobre a patogênese do glaucoma secundário, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)  No glaucoma secundário, no tipo pré-trabecular, 
o fluxo de humor aquoso é obstruído por uma 
membrana que cobre o trabéculo, que pode 
consistir em: tecido fibrovascular, células 
endoteliais ou células epiteliais.

(B)  As doenças inflamatórias, como a uveíte, 
encontram-se entre as doenças mais comuns.

(C)  O glaucoma pseudoesfoliativo pode ser 
considerado um glaucoma secundário do tipo 
pré-trabecular.

(D)  Uma das causas da forma trabecular pode ser 
devido à presença de macrófagos e proteínas do 
cristalino (glaucoma facolítico).

(E)  Células epiteliais, como as presentes na invasão 
epitelial, podem causar glaucoma secundário.

QUESTÃO 38
Sobre os hipotensores oculares, assinale a 
alternativa correta.

(A)  Os alfa-agonistas provocam aumento do HDL 
sanguíneo.

(B)  Os betabloqueadores podem perder sua 
atividade ao longo do tratamento no glaucoma, 
devido ao fenômeno de taquifilaxia.

(C)  O metilpronolol pode gerar uma uveíte não 
granulomatosa.

(D)  Os inibidores da anidrase carbônica podem 
ter interação com a digoxina, gerando uma 
hipercalemia.

(E)  Os análogos da prostaglandina diminuem os 
melanossomos e não causam edema macular 
cistoide.

QUESTÃO 39
Sobre o eletro-oculograma, assinale a 
alternativa correta.

(A)  Consiste basicamente em medir o potencial, em 
mV, presente entre o polo posterior ocular e a 
íris.

(B)  O potencial de repouso é de aproximadamente 2 
mV.

(C)  É realizado em 2 fases: a fotópica e a escotópica.
(D)  O Índice de Arden consiste em uma medida na 

qual se leva em consideração o pico fotópico e o 
vale escotópico.

(E)  A distrofia viteliforme no adulto tem como 
característica principal o eletro-oculograma ser 
alterado.

QUESTÃO 40
Paciente de 20 anos, com história de trauma 
em olho direito causado por bola, refere 
leve turvação visual. Ao exame, apresenta 
acuidade visual no olho afetado de 20/20 
parcial e hifema de 2 mm, sem outros achados 
patológicos na consulta. Qual é a conduta 
mais indicada?

(A)  Alta com prostaglandina e pilocarpina.
(B)  Cirurgia imediata para lavagem de câmara 

anterior.
(C)  Imediata injeção de fibrinolíticos em câmara 

anterior.
(D)  Repouso absoluto, corticoide e observação.
(E)  Lubrificante e analgésicos. 

QUESTÃO 41
Paciente, 45 anos, falecido há 4 horas. A 
família decidiu realizar a doação de órgãos. 
Para tanto, foram colhidos exames de rotina 
para verificar a viabilidade da córnea para a 
doação. Sobre a sorologia para Hepatite B, 
qual resultado sorológico é o mais favorável?

(A)  Anti-HBc reagente com IgM positivo.
(B) Anti-HBc reagente e HBsAg reagente.
(C)  HBsAg não reagente com anti-HBs reagente.
(D)  HBsAg reagente com anti-HBs negativo.
(E)   Anti-HBc reagente com HBsAg reagente.

QUESTÃO 42
Sobre a anatomia da órbita, assinale a 
alternativa correta.

(A)  Possui na formação de seu teto o osso lacrimal e 
o frontal.

(B)  A porção lateral da órbital é composta pelo osso 
zigomático e o osso maxilar.
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(C)  Na fissura orbitária superior, emergem os 
seguintes nervos: III, IV e VII par.

(D)  No canal óptico, emergem o II par, os nervos 
simpáticos, a artéria oftálmica e os vasos 
orbitários.

(E)  O anel de Zinn é formado pela união das bainhas 
dos músculos oblíquos.

QUESTÃO 43
Sobre as anomalias congênitas do cristalino, 
assinale a alternativa correta.

(A)  A afacia primária decorre da não formação do 
placoide do cristalino.

(B)  No coloboma do tipo primário, ocorre alteração 
do desenvolvimento zonular ou corpo ciliar.

(C)  O lenticone posterior pode ser encontrado na 
Síndrome de Alport, com o característico sinal da 
gota de Óleo no exame oftalmológico.

(D)  A microesferofacia caracteriza-se por ter 
apresentação bilateral, pupila e cristalino 
alinhados ao eixo visual.

(E)  A luxação que ocorre na ectopia lentis tem como 
característica apresentar luxação do cristalino 
inferior e nasal.

QUESTÃO 44
Sobre a refração, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  As imagens da lente côncava e do espelho 
convexo têm sempre a característica de serem 
virtual, direta e menor que o objeto.

(B)  A reflexão total ocorre quando o raio vai de 
um meio menos refringente para um de maior 
refringência.

(C)  A reflexão total ocorre quando o raio vai do meio 
em que possui menor velocidade para um meio 
de maior velocidade de propagação.

(D)  A frequência e o comprimento de onda são 
grandezas diretamente proporcionais.

(E)  Um meio que tem menor índice de refração tem 
maior refringência.

QUESTÃO 45
Paciente, 76 anos, vai à consulta  
oftalmológica devido a quadro de dor ocular 
de forte intensidade, piora de acuidade visual 
(que já era rebaixada devido à presença de 
catarata) e vermelhidão de início há 3 dias.  Ao 
exame, observa-se reação de câmara anterior 
intensa e catarata hipermadura, ausência de 
precipitados ceráticos e pressão intraocular 
de 66 mmHmg no olho afetado. Qual é o 
diagnóstico mais provável?

(A)  Síndrome iridocorneana endotelial.
(B)  Glaucoma facolítico.
(C)  Glaucoma facoanafilático.
(D)  Glaucoma neovascular.
(E)  Glaucoma pigmentar.

QUESTÃO 46
Sobre o retinoblastoma, assinale a alternativa 
correta.

(A)  O tipo hereditário é caracteristicamente unilateral.
(B)  O tipo hereditário é a principal forma de 

apresentação do retinoblastoma.
(C)  Em tumores pequenos, estão indicadas 

quimioterapia e enucleação.
(D)  Trata-se do tumor intraocular mais comum na 

criança.
(E)  Não se leva em consideração, na determinação 

do prognóstico, o envolvimento e a extensão do 
acometimento do nervo óptico.

QUESTÃO 47
Paciente, 35 anos, com história de uretrite, 
dor articular e conjuntivite há 15 dias. Foi 
realizada amostragem para cultura. Referente 
ao caso apresentado, qual é o agente 
envolvido e qual é a conduta que pode ser 
adotada para o tratamento em dose única da 
conjuntivite?

(A)  Treponema pallidum, sendo tratado com 
Penicilina Benzatina 1.200000 UI IM.

(B)  Neisseria gonorrae, sendo tratado com Estearato 
de Eritromicina 500 mg VO.

(C)  Chlamydia trachomatis, sendo tratado com 
Azitromicina 1 g VO.

(D)  Mycoplasma genitalium, sendo tratado com 
Tetraciclina 1g VO.

(E)  Klebsiella granulomatis, sendo tratado com 
Doxiciclina 100 mg VO.
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QUESTÃO 48
Sobre o gânglio ciliar, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

(   ) Faz as inervação da córnea, da úvea e 
dos músculos pupilares.

(   ) Tem sua origem embrionária no 
mesoderma.

(   ) Seu ramo sensorial longo possui 
sinapse.

(A)  V – V – V.
(B)  F – F – F.
(C)  V – V – F.
(D)  V – F – F.
(E)  F – F – V.

QUESTÃO 49
Sobre as estruturas que formam a retina, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O Epitélio pigmentar da retina é formado 
por células hexagonais, tem alto poder de 
regeneração e é responsável pela transmissão 
do impulso nervoso.

(B)  A membrana limitante externa possui os 
prolongamentos externos dos fotorreceptores 
e é a principal responsável pela barreira 
hematocelular entre a rede coriocapilar e a retina 
sensorial.

(C)  A camada de células ganglionares, comparando-
se a cortes em vários pontos da retina, encontra-
se mais espessa na fovéola que em outras partes 
da retina.

(D)  A camada de fibras nervosas possuem 
axônios amielínicos provenientes das células 
ganglionares, circuncidadas por células gliais e 
terminações das células de Müller.

(E)  Como exemplos de células gliais, pode-se citar: 
células bipolares, horizontais e amácrinas.

QUESTÃO 50
Um paciente possui hipermetropia de +1,25 
D, com +2,50 de amplitude de acomodação. 
Qual é a distância de seu ponto próximo?

(A)  125 cm.
(B)  100 cm.
(C)  75 cm.
(D) 400 cm.
(E) 50 cm.
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