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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. A Política Nacional de Humanização (PNH) 
busca pôr em prática os princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, 
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. 
Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio 
da PNH.

a) Autonomia dos sujeitos e coletivo.
b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
c) Horizontalidade.
d) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.
_________________________________________
12. Considere o trecho a seguir: “... é a estratégia 
prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização 
da Atenção Básica no País, de acordo com os 

preceitos do SUS. É considerada como estratégia 
de expansão, qualificação e consolidação da 
Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de ampliar 
a resolutividade e impactar na situação de saúde 
das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade”. ( ). Assinale a 
alternativa que corresponde à descrição acima.

a) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS).
b) Equipe de Saúde da Família (eSF).
c) Equipe da Atenção Básica (eAB).
d) Unidade Básica de Saúde (UBS).
_________________________________________
13. Conforme a Lei 8.080/90, à direção nacional 
do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde.
b) Coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de vigilância epidemiológica, de 
vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de 
saúde do trabalhador.
c) Colaborar com a União na execução da vigilância 
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 
serviços privados de saúde.
_________________________________________
14. Assinale a alternativa que NÃO indica uma 
das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida do 
SUS, no âmbito das diretrizes “Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão”:

a) Saúde do Idoso, controle do câncer do colo do 
útero e da mama.
b) Redução da mortalidade infantil e materna, 
fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
c) Promoção da Saúde.
d) Promoção da Cidadania como estratégia de 
mobilização social, tendo a questão da saúde como 
um direito.
_________________________________________
15. Assinale a alternativa CORRETA a respeito 
da possibilidade de participação de instituições 
privadas no sistema único de saúde.

a) As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
b) As instituições privadas não poderão participar, 
ainda que de forma complementar, no sistema único 
de saúde.
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c) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, não se admitindo a participação direta 
ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, em 
nenhuma hipótese.
d) As instituições privadas poderão participar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, 
desde que sejam entidades filantrópicas ou sem fins 
lucrativos.
_________________________________________
16. A classificação da Retinopatia Diabética (RD) 
é baseada em achados fundoscópicos, em estágios 
crescentes de gravidades, conforme o risco de 
progressão para as formas proliferativas.  Analise 
os achados clínicos citados nas alternativas a seguir 
e indique aquele que NÃO se enquadra nessa 
classificação de RD:

a) Microaneurismas.
b) IRMA – alterações microvasculares 
intrarretinianas.
c) Edema macular.
d) Neovasos.
_________________________________________
17. Sobre as manifestações clínicas das uveítes 
reumáticas, analise as afirmações e assinale a 
alternativa CORRETA.

I. Na Síndroma de Reiter a manifestação ocular mais 
comum é a conjuntivite.
II. As espondiloartropatias apresentam como 
características comuns a positividade para o 
HLA-B27, fator reumatóide positivo, e envolvimento 
articular periféricos com predomínio das grandes 
articulações.
III. Na espondilite anquilosante o acometimento 
ocular é na maioria dos casos bilateral, e a irite é a 
manifestação mais importante.

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Todas estão corretas.
_________________________________________
18. No consultório oftalmológico o paciente é 
um garoto de 14 anos de idade que reclama que 
tem dificuldade para enxergar objetos distantes. 
Durante a consulta, o médico observa que, para o 
olho direito, a distância máxima de visão distinta é 
de 20 cm. Buscando correção da visão deste olho do 
paciente, qual deverá ser a dioptria da lente? (DE = 
dioptrias esféricas)

a)-4,00 DE.
b) -5,00 DE.
c) -4,50 DE.
d) -5,50 DE.

19. O uso de lentes de contato cada vez mais 
ganha importância na prática da oftalmologia. 
Estima-se que haja mais de 140 milhões de usuários 
de lentes de contato no mundo, sendo pelo menos 
2 milhões destes no Brasil, segundo estimativa 
da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato 
(SOBLEC). 
Analise os itens e assinale a alternativa contendo as 
principais indicações médicas para o uso de lentes 
de contato rígida gás permeável:

I. Ceratocone
II. Astigmatismo irregular
III. Anisometropia
IV. Pósceratoplastia penetrante

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) I, II, III e IV estão corretas.
_________________________________________
20. A avaliação e conduta em pacientes 
portadores de catarata dependem muito da história 
clínica. O tipo de catarata em que o paciente se 
queixa de diminuição da sensibilidade ao contraste 
em situações de luminosidade intensa, dificultando a 
visão durante o dia, ou para dirigir à noite pelos faróis 
dos carros são queixas mais comuns em pacientes 
com qual tipo de catarata?

a) Catarata cortical.
b) Catarata subcapsular posterior.
c) Catarata nuclear.
d) Catarata em árvore de natal.
_________________________________________
21. Um paciente com a prescrição de: -2,00 
esf -1,00 cil a 180 deseja adaptar lente de contato 
gelatinosa para correção da anisometropia. Devido 
ao astigmatismo baixo o oftalmologista sugere a 
prescrição do equivalente esférico. Qual será o valor 
do grau da lente? (DE = dioptrias esféricas)

a) -3,00 DE.
b) -2,50 DE.
c) -1,00 DE.
d) + 1,50 DE.
_________________________________________
22. São características comuns encontradas na 
Síndrome de Brown, EXCETO:

a) Limitação ativa e passiva da elevação em adução.
b) Aumento da rima palpebral do olho afetado em 
adução.
c) Possível existência de ortotropia na posição 
primária do olhar.
d) Divergência no olhar para baixo (padrão em A).
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23. O fechamento angular pode ser causado 
por uma ou pela combinação de anormalidades dos 
tamanhos e posições das estruturas do segmento 
anterior. Dentre as alternativas a seguir, qual é um 
fator de risco para o glaucoma de ângulo fechado?

a) Alta miopia.
b) Afrodescendente.
c) Diâmetro corneano pequeno.
d) Sexo masculino.
_________________________________________
24. A desinserção do saco capsular da zônula 
é uma complicação temida durante a cirurgia de 
catarata. Existem algumas afecções sistêmicas que 
cursam com fragilidade zonular, como a síndrome 
de Marfan e homocistinúria. Analise as afirmativas e 
assinale a alternativa CORRETA.

I. Na homocistinúria a subluxação do cristalino tende 
a ser temporal superior.
II. Na síndrome de Marfan há maior risco de 
descolamento de retina por degeneração tipo lattice 
periférica.
III. Na homocistinúria as fibras zonulares são 
facilmente rompidas, enquanto na síndrome de 
Marfan as fibras estão intactas e parecem esticadas.

a) I, II e III estão corretas.
b) Somente I está correta.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente II e III estão corretas.
_________________________________________
25. Sobre a Orbitopatia de Graves, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) A retração palpebral ocorre apenas na pálpebra 
superior, não há acometimento da pálpebra inferior. 
b) A retração da palpebral superior é o sinal mais 
comum.
c) A principal complicação é o estrabismo restritivo, 
devido o espessamento muscular, o nervo óptico 
nunca é afetado nessa patologia.
d) Na fase inflamatória o tratamento consiste em 
levotiroxina sódica.
_________________________________________
26. Um paciente com glaucoma vem para 
consulta de rotina, faz uso de terapia única com colírio 
antiglaucomatoso, apresenta pressão intraocular 
(PIO) em olho direito de 16 mmhg e em olho 
esquerdo de 17 mmhg. Ao exame de fundoscopia, 
o oftalmologista observa hemorragia de papila em 
olho esquerdo. Sobre o caso clínico, é CORRETO 
afirmar:

a) A presença de hemorragia de papila deve ser 
considerada um fator de risco para progressão do 
glaucoma.
b) O local mais comum da hemorragia de disco óptico 
é em quadrante supero-temporal.

c) A prevalência da hemorragia de papila é maior em 
pacientes com glaucoma de ângulo aberto que em 
pacientes com glaucoma de pressão normal.
d) A hemorragia de papila é específica para pacientes 
com lesão glaucomatosa.
_________________________________________
27. A ruptura de cápsula posterior durante a 
cirurgia de catarata é uma das complicações mais 
frequentes na curva de aprendizagem do cirurgião. 
Sobre essa complicação assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Os sinais indiretos de ruptura são mobilidade 
aumentada do núcleo, subluxação do núcleo, 
câmara anterior rasa, miose súbita e dificuldade de 
emulsificar e aspirar material nuclear.
b) Assim que percebida a ruptura de cápsula 
posterior o oftalmologista deve retirar a caneta de 
facoemulsificação do olho rapidamente.
c) A taxa de ruptura com perda vítrea está associada 
a descolamento de retina, edema macular cistóide e 
endoftalmite.
d) O tamanho da ruptura e a quantidade de perda 
vítrea não influenciam na abordagem do cirurgião. 
_________________________________________
28. Sobre a saúde pública oftalmológica no Brasil, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) O Conselho Brasileiro de Oftalmologia elaborou 
campanhas de avanço com qualidade de atendimento 
em massa desenvolvidos através do “Veja bem 
Brasil” e “Olho no Olho”.
b) O programa “Olhar Brasil” trouxe uma estruturação 
necessária ao atendimento oftalmológico, 
principalmente para os adultos.
c) Não houve interesse da classe oftalmológica em 
ampliar as ações de saúde pública.
d) O Brasil não possui programas de saúde pública 
oftalmológica.
_________________________________________
29. Paciente feminina, 36 anos, obesa, com 
queixa de cefaleia, obscurecimento visual transitório, 
ao exame de fundo de olho apresenta edema de 
papila bilateral. O oftalmologista sugere como 
hipótese diagnóstica síndrome do pseudotumor 
cerebral. Qual das alternativas a seguir a respeito 
dos exames complementares corroboraria para a 
confirmação da patologia:

a) Tomografia computadorizada de crânio com lesão 
expansiva.
b) Campimetria sem alterações.
c) Líquor com pressão de abertura de 30 cmH2O.
d) Ressonância magnética de crânio com lesões 
desmielinizantes. 
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30. A retinosquise degenerativa é um processo 
trófico extenso, que se apresenta como uma área 
circular de descolamento de retina. Sobre essa 
patologia, assinale alternativa CORRETA:

a) A retinosquise decorre da clivagem nas camadas 
internas da retina sensorial.
b) A retinosquise decorre da clivagem entre o epitélio 
pigmentar da retina e a membrana de Bruch.
c) A retinosquise geralmente é bilateral.
d) O quadrante mais acometido na retinosquise é o 
temporal superior.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


