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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos-gerais-saude-publica-medicos



UFG/CS                                                                                   PREFEITURA DE GOIÂNIA                                        CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO
▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome de Duane

(A) é restrita a um dos olhos.

(B) apresenta herança genética bem determinada.

(C) caracteriza-se por apresentar ausência ou deficiência 
de abdução, adução geralmente normal e olhos para-
lelos  ou  com  leve  esotropia  em  posição  primária, 
quando é do tipo I.

(D) caracteriza-se por apresentar deficiência de adução e 
abdução normal em um ou nos dois olhos, havendo 
esotropia em posição primária, quando é do tipo III.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome de Ciancia

(A) é menos frequente que a esotropia congênita.

(B) caracteriza-se por apresentar esotropia com limitação 
de abdução simétrica.

(C) associa-se a altos graus de hipermetropia.

(D) apresenta fixação monocular e ambliopia de modera-
da a grave no olho não fixador.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A respeito da orbitopatia distiroidiana (oftalmopatia de Gra-
ves), deve-se considerar o seguinte:

(A) a ocorrência está invariavelmente ligada à presença 
de doença tiroidiana clínica ou laboratorialmente de-
tectável.

(B) a regressão da proptose dá-se com o tratamento da 
doença tiroidiana e normalização dos níveis hormo-
nais.

(C) a metade dos pacientes apresentará retração palpe-
bral.

(D) a neuropatia óptica é rara e causada por inflamação 
do nervo óptico durante a fase congestiva.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São características da celulite orbitária:

(A) na celulite pré-septal, pode haver proptose, oftalmo-
plegia dolorosa e disfunção do nervo óptico.

(B) na celulite pré-septal, a principal causa é a sinusite 
etimoidal.

(C) no adulto, a celutite orbitária é causada principalmen-
te pelo Haemophilus influenzae.

(D) na celulite pós-septal, deve-se tratar o paciente com 
internação, propedêutica laboratorial e antibioticotera-
pia endovenosa ou intramuscular.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A canaliculite crônica

(A) é  geralmente  causada  por  bactérias  anaeróbias, 
Gram-positivas, do gênero Actinomyces.

(B) associa-se à obstrução do ducto lacrimonasal e à dis-
tensão do saco lacrimal.

(C) é tratada com o uso de colírios de quinolonas por dez 
dias, com cura em aproximadamente 75% dos casos.

(D) apresenta, raramente, concreções canaliculares que 
devem ser excisadas cirurgicamente.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A obstrução congênita do ducto lacrimonasal

(A) ocorre em cerca de 2% das crianças durante o pri-
meiro ano de vida.

(B) associa-se frequentemente à dacriocistite aguda.

(C) ocorre pela não perviedade da via lacrimal ao nível 
da válvula de Rosenmuller. 

(D) apresenta  canalização  espontânea ou  por  meio  de 
massagens em cerca de 95% dos pacientes.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame padrão-ouro, para o diagnóstico da neovasculari-
zação de coroide secundária à degeneração macular rela-
cionada à idade, é:

(A) biomicroscopia de fundo com lente de não contato.

(B) angiofluoresceinografia.

(C) angiografia digital com indocianina verde.

(D) tomografia de coerência óptica.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No diagnóstico do melanoma maligno de coroide, 

(A) a angiofluoresceinografia mostra o padrão de dupla 
circulação, padrão que é patognomônico dos melano-
mas malignos.

(B) a  ultrassonografia  ocular  (modo  A)  evidencia  lesão 
oval ou placoide, com alta reflectividade interna, sem 
escavação coroidal ou sombra acústica.

(C) a observação direta por oftalmoscopia é o principal 
método para o diagnóstico clínico.

(D) a angiografia digital com indocianina verde é de pou-
ca valia no estabelecimento de diagnóstico diferencial 
com outros tumores de coroide.

medico-oftalmologista
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação às neoplasias  palpebrais,  deve-se  levar  em 
conta que

(A) os  carcinomas basocelulares  são  responsáveis  por 
aproximadamente 90% das neoplasias malignas pal-
pebrais.

(B) os melanomas palpebrais são neoplasias raras e, em 
grande parte das vezes, apresentam-se como lesões 
hiperpigmentadas.

(C) os carcinomas de glândulas sebáceas são neoplasias 
que surgem mais frequentemente em idosos e apre-
sentam crescimento rápido.

(D) os pacientes com xeroderma pigmentoso apresentam 
maior risco de desenvolvimento de carcinomas baso-
celulares, mas não de carcinomas escamosos ou me-
lanomas.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome da blefarofimose

(A) é uma doença congênita, rara e que apresenta heran-
ça autossômica recessiva.

(B) apresenta  ptose  palpebral  simétrica  com pouca  ou 
nenhuma função do músculo elevador.

(C) apresenta entrópio lateral das pálpebras inferiores.

(D) apresenta retração da pálpebra com a estimulação do 
músculo pterigoide ipsilateral.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que diz respeito às conjuntivites infecciosas, verifica-se 
que

(A) as  linfadenomegalias  pré-auricular  e  submandibular 
são achados frequentes nas conjuntivites virais e por 
clamídia, mas incomuns nas conjuntivites gonocóci-
cas.

(B) a ceratoconjuntivite epidêmica é mais classicamente 
causada pelo rinovírus.

(C) o tratamento da conjuntivite gonocócica deve ser ime-
diato e realizado com antibioticoterapia tópica e dro-
gas anti-inflamatórias não esteroidais, por via oral.

(D) o  tracoma  é  causado  pela  bactéria  Gram-negativa 
Chlamydia  trachomatis, subtipos A,  B,  Ba e C,  en-
quanto a conjuntivite de inclusão, pelos subtipos D e K.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à conjuntivite primaveril (vernal), pode-se 
concluir o seguinte:

(A) caracteriza-se  por  hiperemia  conjuntival,  prurido  in-
tenso e presença de grave reação folicular límbica ou 
tarsal.

(B) apresenta úlceras em escudo, que devem ser trata-
das imediatamente com coleta de raspado e introdu-
ção de colírios fortificados.

(C) ocorre mais frequentemente a partir dos cinco anos e 
tem tendência à remissão durante a puberdade.

(D) a forma limbar é mais frequente em pessoas brancas, 
enquanto a forma palpebral é mais frequente em ne-
gros.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na neurite óptica idiopática,

(A) ocorrem diminuição de sensibilidade ao contraste, di-
minuição da visão de cores e hemianopsia ao exame 
de perimetria computadorizada.

(B) há, em cerca de 50% dos indivíduos afetados, placas 
de desmielinização à ressonância nuclear magnética.

(C) é indicado o tratamento com corticoesteroides por via 
oral (prednisona 1 mg/kg/dia) por duas semanas, em 
esquema regressivo.

(D) a papilite e a neurorretinite são as formas de apre-
sentação mais frequentes. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A respeito dos defeitos pupilares, conclui-se o seguinte:

(A) na pupila de Marcus Gunn, o olho afetado apresenta 
constricção pupilar quando o olho contralateral é ilu-
minado. Quando se alterna a luz para o olho afetado, 
este apresenta dilatação pupilar relativa.

(B) na pupila tônica de Adie, observa-se dilatação pupilar 
não reativa à instilação de colírios mióticos (pilocarpi-
na 0,125%).

(C) na pupila de Argyll-Robertson, ocorre a presença de 
pupila pequena bilateralmente, que reage pouco à es-
timulação luminosa e dilata quando o paciente focali-
za um objeto próximo.

(D) na síndrome de Horner, ocorre anisocoria com midrí-
ase relativa no olho afetado.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O achado de linha de hiperpigmentação no trabeculado, 
com dispersão de pigmentos em extensões variáveis aci-
ma da linha de Schwalbe (linha de Sampaolesi),  é uma 
das características do

(A) glaucoma congênito.

(B) glaucoma por recessão angular.

(C) glaucoma neovascular. 

(D) glaucoma pseudoesfoliativo.

medico-oftalmologista
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os análogos das prostaglandinas diminuem a pressão in-
traocular por

(A) diminuição na produção do humor aquoso.

(B) aumento na drenagem pela malha trabecular.

(C) aumento no escoamento pela via uveoescleral.

(D) diminuição da pressão venosa episcleral.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ranibizumabe, utilizado no tratamento da forma neovas-
cular da degeneração macular relacionada à idade,

(A) inibe  a  secreção celular  de  VEGF por  bloqueio  da 
ação do RNA mensageiro nas células do epitélio pig-
mentado da retina.

(B) é fração RhuFab de anticorpo monoclonal que se liga 
a moléculas do VEGF-A, impedindo sua expressão.

(C) é um oligopeptídeo sintético (aptâmero) que bloqueia 
seletivamente a isoforma 165 do VEGF.

(D) atua reduzindo a liberação do VEGF por feedback po-
sitivo da inibição de liberação do fator de necrose tu-
moral (TNF).

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na retinopatia diabética, o conceito de edema macular cli-
nicamente significativo, segundo determinado pelo ETDRS 
(Early treatment diabetic retinopathy study), é:

(A) edema macular (impregnação macular) diagnosticado 
por meio de angiofluoresceinografia (fases tardias do 
exame).

(B) edema ou exsudatos duros dentro de 500 micra do 
centro foveal ou edema retiniano de 1500 micra ou 
maior localizado dentro de 1500 micra do centro da 
fóvea determinado por exame biomicroscópico.

(C) aumento de espessura do campo central maior que 
300 micra pela tomografia de coerência óptica.

(D) presença de microaneurismas e exsudatos algodono-
sos na região macular à retinografia colorida ou mo-
nocromática.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame de screening para a retinopatia da prematurida-
de é indicado

(A) para  toda  criança  prematura  e  deve  ser  realizado 
logo após o nascimento.

(B) para crianças com idade gestacional menor que 32 
semanas ou que pesem, ao nascimento,  1500 gra-
mas ou menos, e deve ser realizado na primeira se-
mana de vida. 

(C) para crianças com idade gestacional menor que 32 
semanas ou que pesem, ao nascimento,  1500 gra-
mas ou menos, e deve ser realizado entre cinco e 
sete semanas de vida. 

(D) para toda criança prematura e deve ser realizado até 
quatro meses após o nascimento.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se as distrofias de retina e epitélio pigmen-
tar, deve-se observar o seguinte:

(A) na retinose pigmentar, há, classicamente, constricção 
de campo visual (campo tubular), eletro-oculograma 
abolido e eletrorretinograma normal.

(B) na doença de Best, o eletrorretinograma é o exame 
eletrofisiológico mais importante,  mostrando-se sub-
normal nos estágios tardios e normal nas fases inici-
ais ou em portadores com fundo de olho normal.

(C) na coroideremia, a herança genética é autossômica 
dominante e caracteriza-se por fotofobia intensa, po-
rém com eletrorretinograma levemente alterado.

(D) na doença de Stargardt, é descrito o clássico padrão 
angiográfico  dark  choroids (silêncio  coroideo)  pelo 
depósito anormal de lipofuscina no epitélio pigmenta-
do, ocorrendo em cerca de 85% dos casos.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Das distrofias corneanas, a que apresenta herança autos-
sômica recessiva é:

(A) distrofia macular.

(B) distrofia granular.

(C) distrofia de Meesmann.

(D) distrofia de Reis-Bücklers.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas ceratites infecciosas,

(A) o diagnóstico diferencial entre um quadro de ceratite 
bacteriana e fúngica é eminentemente clínico, sendo 
estabelecido pela diferenciação entre o aspecto das 
lesões.

(B) a ceratite por Acanthamoeba sp apresenta-se clinica-
mente com embaçamento visual, dor ocular intensa e 
desproporcional aos sinais clínicos.

(C) as ceratites dendríticas e geográficas devem ser tra-
tadas  com  terapia  antiviral  (aciclovir/ganciclovir)  e 
corticoesteroides  tópicos,  até  que  haja  a  completa 
reepitelização corneana.

(D) as ceratites marginais (úlceras catarrais) devem ser 
tratadas com debridamento e colírios antibióticos.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos transplantes de córnea,

(A) a rejeição endotelial  cursa com dano ao endotélio, 
edema corneano localizado na topografia da inflama-
ção e precipitados endoteliais lineares (linha de 
Khodadoust).

(B) a falência primária é o nome dado à córnea trans-
plantada que perde a transparência depois de uma 
semana de pós-operatório do transplante.

(C) a córnea doada, por ser avascular, pode ser utilizada 
mesmo em casos em que o doador apresenta condi-
ções infecciosas como a sepse.

(D) as ceratoplastias lamelares superficiais são indicadas 
principalmente em casos de ceratopatia bolhosa pós-
facectomia.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A utilização de corticoesteroides tópicos nas conjuntivites 
virais é indicada na presença de

(A) ceratopatia epitelial punctata.

(B) pseudomembranas.

(C) secreção mucinosa.

(D) linfadenomegalia pré-auricular.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A respeito do trauma ocular, verifica-se o seguinte:

(A) nas lacerações oculares sem tamponamento (Seidel +), 
até  que  consiga  a  reparação  cirúrgica,  o  paciente 
deve ser mantido com curativo protetor com escudo 
plástico e deve usar antibióticos tópicos.

(B) na coriorretinopatia esclopetária há dano aos tecidos 
oculares em decorrência de lesão ocular  direta por 
projétil de arma de fogo.

(C) no  commotio retinae há edema retiniano de aspecto 
acinzentado e que apresenta mau prognóstico visual 
quando atinge o polo posterior.

(D) nas fraturas blow-out de órbita, há enoftalmia, restri-
ção à elevação do globo ocular e à tomografia com-
putadorizada, quando realizada mostra de extravasa-
mento de material orbitário para o seio maxilar.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à catarata, deve-se considerar que

(A) a catarata subcapsular posterior afeta a visão princi-
palmente em situações de penumbra (mesópicas) e 
de longas distâncias.

(B) a catarata morganiana apresenta liquefação cortical, 
o que torna o núcleo deslocado inferiormente dentro 
do saco capsular.

(C) a catarata clássica no diabetes é a nuclear miopizante.

(D) glaukomflecken é o nome dado às pequenas opacida-
des cristalinianas na síndrome de pseudoesfoliação.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se as anormalidades de forma e posição do 
cristalino, conclui-se o seguinte: 

(A) o coloboma cristaliniano ocorre por malformação da 
vesícula cristaliniana antes de sua inserção no cálice 
óptico.

(B) o clássico deslocamento do cristalino na síndrome de 
Marfan ocorre no sentido temporal inferior.

(C) o lenticone anterior é uma projeção anterior da super-
fície do cristalino, sendo mais encontrado na síndro-
me de Alport.

(D) o achado de microesferofacia,  mas não de  ectopia 
lentis, é comum na síndrome de Weill-Marchesani.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na doença de Behçet,

(A) a apresentação clássica surge na quinta ou sexta dé-
cadas de vida.

(B) as úlceras orais são parte importante do quadro clíni-
co, ocorrendo em aproximadamente 50% dos casos.

(C) o achado oftalmológico mais frequente é a uveíte an-
terior recorrente com hipópio.

(D) as lesões retinianas são compostas por hemorragias, 
oclusões vasculares, edema retiniano e granulomas 
periféricos (sinal de Landers).

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação  às  uveítes anteriores,  pode-se considerar  o 
seguinte:

(A) os pacientes com a forma sistêmica da artrite idiopáti-
ca juvenil são os que mais apresentam uveítes, den-
tre as formas da doença.

(B) a ciclite de Fuchs é quadro secundário à infecção pelo 
vírus  herpes-zoster  e  apresenta  heterocromia  iriana 
unilateral e precipitados ceráticos tipo Mutton-Fat.

(C) as pérolas irianas são mais frequentemente encontra-
das na hanseníase tuberculoide.

(D) os  nódulos  de  Koeppe e Busacca  são  observados 
nas uveítes granulomatosas.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sinal clínico inicial da degeneração macular relacionada 
à idade é a presença de:

(A) drusas maculares.

(B) exsudatos duros.

(C) hemorragias no centro da fóvea.

(D) neovascularização de coroide.
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