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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.
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1) A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada
prioritariamente por meio de:

(A) ações programáticas;
(B) estratégia Saúde da Família;
(C) promoção da saúde;
(D) prevenção primária.

2) É fundamento da Atenção Básica:

(A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com
foco nas doenças;

(B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
(C) a programação centralizada das suas ações;
(D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

3) São áreas consideradas estratégicas para a Atenção
Básica:

(A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose,
controle da hipertensão arterial;

(B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das
doenças;

(C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos
pacientes com Aids,  saúde da gestante;

(D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

4) A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
que tem como objetivo:

(A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem
ações de saúde da atenção terciária de qualidade em
sua própria localidade;

(B) potencializar o processo de centralização da gestão e
racionalização dos custos;

(C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;

(D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que
possibilite os meios adequados para a redução das
desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde
existentes no país.

5) A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica
é:

(A) apenas do governo municipal;
(B) apenas dos governos municipal e estadual;
(C) apenas dos governos estadual e federal;
(D) das três esferas de governo (municipal, estadual e

federal).

6) A participação social é um princípio doutrinário do Sistema
Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar
que:

(A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que
os usuários têm maior representatividade;

(B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que
os usuários possam avaliar os serviços de saúde;

(C) apoiar os processos de educação popular em saúde
possibilita qualificar a participação social no SUS;

(D) para fortalecer o processo de participação social é preciso
ampliar a representatividade dos profissionais de saúde
nos conselhos de saúde.

7) Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

(A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações
de promoção e proteção, no seu território;

(B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de
hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas
complementares para a organização e funcionamento
desta rede de serviço;

(C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública
de serviços de atenção básica;

(D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública –
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos
aspectos relativos à vigilância em saúde.

8) Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da
Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada
ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica:

(A) 8 ACS e 550 pessoas;
(B) 10 ACS e 650 pessoas;
(C) 12 ACS e 750 pessoas;
(D) 14 ACS e 850 pessoas.

Sistema  Único  de  Saúde
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9) A integralidade da assistência é definida como:

(A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos
os níveis do sistema;

(B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

(C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

(D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da
Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

(A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
(B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
(C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
(D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em
seu processo de trabalho:

(A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na
comunidade;

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;

(C) participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários
(escolas, associações etc);

(D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos
diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre,
preferencialmente,nos seguintes colegiados:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão
Intergestores Bipartite – CIB;

(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
– CONASEMS;

(C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde – CONASEMS;

(D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

(A) a vacinação;
(B) a triagem do câncer de colo de útero;
(C) a alimentação saudável;
(D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

(A) exclusivamente públicos;
(B) exclusivamente privados;
(C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos

ou convênios);
(D) públicos em todas as esferas de governo e privados em

caráter complementar (por meio de contratos ou
convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto
afirmar que:

(A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
(B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de

saúde;
(C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos

nas emergências hospitalares;
(D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da

Família são de baixa complexidade.

16) Um paciente com glaucoma de ângulo aberto apresenta,
em sua gonioscopia, o seguinte aspecto:

(A) visibilizado até a faixa do corpo ciliar;
(B) visibilizado até a malha trabecular posterior;
(C) visibilizado até a malha trabecular anterior;
(D) visibilizado até a linha de Schwalbe.

17) A droga antiglaucomatosa que facilita o escoamento do
humor aquoso pela via secundária é:

(A) cloridrato de pilocarpina;
(B) maleato de timolol;
(C) bimatoprosta;
(D) cloridrato de dorzolamida.

Oftalmologia
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18) Durante exame de refração, para se determinar o grau
cilíndrico, o teste subjetivo mais eficiente é:

(A) cilindro cruzado;
(B) fenda estenopeica;
(C) retinoscopia;
(D) esquiascopia.

19) A diminuição do número de cílios ou a perda completa
deles denomina-se:

(A) hipertricose;
(B) ptose ciliar;
(C) triquíase;
(D) madarose.

20) O crescimento fibrovascular subepitelial de um tecido
conjuntival degenerativo que atravessa o limbo e invade a
córnea tem como principal suspeita:

(A) pinguécula;
(B) granuloma  conjuntival;
(C) papilomatose;
(D) pterígio.

21) Uma espondilo-artropatia que tipicamente afeta homens
jovens e é caracterizada pela tríade uretrite, conjuntivite e
artrite é a síndrome de:

(A) Morax Axenfeld;
(B) Reiter;
(C) Marfan;
(D) Wilson.

22) As três estruturas do globo ocular que compõem a túnica
fibrosa são:

(A) íris, coroide e corpo ciliar;
(B) cristalino, retina e vítreo;
(C) córnea, limbo e esclera;
(D) ligamento pectíneo, coroide e retina.

23) A estrutura de origem mesodérmica no estudo da
embriologia ocular:

(A) são os músculos extraoculares;
(B) é a retina;
(C) é o corpo vítreo;
(D) é o cristalino.

24) A condição em que a margem da pálpebra roda para
dentro em direção ao globo ocular é:

(A) ectrópio;
(B) entrópio;
(C) lagoftalmo;
(D) ptose.

25) O trato uveal é composto por:

(A) coroide, corpo ciliar e retina;
(B) coroide, corpo ciliar e Iris;
(C) coroide, retina e vítreo;
(D) coroide, corpo ciliar e vítreo.

26) O diagnóstico mais provável de uma lesão palpebral
bilateral, com aspecto elevado e amarelado, que acometeu
uma senhora de 45 anos com dislipidemia é:

(A) tricoepitelioma;
(B) neuroma;
(C) xantelasma;
(D) siringocistoadenoma.

27) O diagnóstico de um paciente que apresente refração
muito diferente de um olho para o outro, como por exemplo:
-2,00 esférico no olho direito e + 1,50 esférico no olho
esquerdo será:

(A) isocoria;
(B) anisocoria;
(C) isometropia;
(D) anisometropia.

28) A trissomia do cromossomo 21 que é observada em
indivíduos de ambos os sexos irá determinar a síndrome
de:

(A) Axenfeld Rieger;
(B) Marfan;
(C) Down;
(D) Stevens Johnson.

29) Enquanto nos adultos a exoftalmia unilateral é mais
comum na orbitopatia distireoidiana, nas crianças sua causa
mais comum é:

(A) celulite orbitária;
(B) persistência vítrea hiperplástica primária;
(C) fibroplasia retrocristaliniana;
(D) catarata congênita.
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30) O agente causal infeccioso mais comum de cegueira
corneal nos paises desenvolvidos é:

(A) toxoplasmose;
(B) herpes simples;
(C) tuberculose;
(D) sífilis.

31) O hordéolo é uma infecção aguda focal que surge dentro
das glândulas de meibomio ou de outras glândulas, nas
margens das pálpebras, e geralmente é causada por:

(A) Streptococcus;
(B) Pseudomonas;
(C) Herpes;
(D) Staphylococcus.

32) A doença que causa uveite difusa bilateral acompanhada
de sinais meníngeos, disacusia e alterações cutâneas é:

(A) Vogt Koyanagi Harada;
(B) doença de Behçet;
(C) sarcoidose;
(D) toxoplasmose.

33) A desordem de causa desconhecida que envolve o
fechamento involutário das pálpebras é:

(A) o ectrópio;
(B) a blefarite;
(C) o blefaroespasmo;
(D) o entrópio.

34) A doença crônica granulomatosa que promove infiltração
da glândula lacrimal, pode acarretar ceratoconjuntivite sicca
e ocorre geralmente em doentes idosos é:

(A) sarcoidose;
(B) Coats;
(C) Behçet;
(D) Kawasaki.

35) Trata-se de uma pediculose:

(A) Demodex folliculorum;
(B) Demodex brevis;
(C) Gnathostoma spinigerum;
(D) Pithirus pubis.

36) O teste de Schirmer é baseado nos milímetros de
umidificação de uma tira de papel de filtro Wattman nº 41
medindo 5x35mm. Dobra-se 5mm de uma das
extremidades desta tira, inserindo-a dentro do saco
conjuntival e mede-se a quantidade de umidificação a partir
da dobra. Será considerado normal o resultado por volta
de:

(A) 3mm;
(B) 5mm;
(C) 10mm;
(D) 25mm.

37) As lentes esféricas convexas são usadas para correção
do seguinte tipo de vício de refração:

(A) miopia;
(B) hipermetropia;
(C) astigmatismo simples;
(D) astigmatismo composto.

38) O humor aquoso é formado na seguinte estrutura do
globo ocular:

(A) camada epitelial não pigmentada interna do corpo ciliar;
(B) camada pigmentar da íris;
(C) camada interna de capilares da coroide;
(D) camada pigmentada da retina.

39) Uma sensibilidade visual relativamente baixa para a
cor vermelha é conhecida como:

(A) deuteranomalia;
(B) daltonismo;
(C) deuteranopia;
(D) protanomalia.

40) O fenômeno de privação causado pelo desuso do reflexo
de fixação visual é conhecido como:

(A) anisometropia;
(B) ambliopia;
(C) miopia;
(D) hipermetropia.
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41) Na perimetria computadorizada, o número de vezes em
que houve perda da fixação em relação ao número de vezes
em que o teste foi realizado aparece ao lado do índice “Fixa-
tion Losses”. Esse teste será confiável até a seguinte
percentagem:

(A) 5%;
(B) 10%;
(C) 15%;
(D) 20%.

42) O formato das células do endotélio corneal normal é:

(A) heptagonal;
(B) triangular;
(C) hexagonal;
(D) circulares.

43) O seguinte agente infeccioso provoca uma conjuntivite
em que se vê uma membrana tecidual densa, amarelo-
acinzentada, intimamente aderida ao epitélio subjacente:

(A) Streptococcus beta-hemolítico;
(B) Pseudomonas aeroginosa;
(C) herpes;
(D) Staphylococcus.

44) Sob a análise histológica, a retina é formada pelo seguinte
número de camadas:

(A) 10;
(B) 5;
(C) 8;
(D) 13.

45) A ectasia cônica da córnea paracentral, com afilamento
e cicatrização resultando em uma perda indolor e progressiva
da visão, nos faz suspeitar de:

(A) úlcera de Mooren;
(B) ceratocone;
(C) distrofia epitelial microcística de Coogan;
(D) distrofia epitelial de Meesman.

46) O valor da paquimetria corneal normal estará entre:

(A) 220 e 240 micra;
(B) 380 e 420 micra;
(C) 535 e 565 micra;
(D) 635 e 680 micra.

47) Os três atos sinérgicos que ocorrem quando o olho fixa
para perto são:

(A) convergência, midríase e acomodação;
(B) acomodação, convergência e miose;
(C) acomodação, divergência e miose;
(D) divergência, acomodação e midríase.

48) Paciente do sexo feminino procurou o ambulatório de
oftalmologia com queixa de corpo estranho em ambos os
olhos. Sua agudeza visual era total, em ambos os olhos,
sem correção. Na biomicroscopia notaram-se depósitos
bilaterais, em forma de vírgula, branco acinzentados, no
epitélio corneal. O provável diagnóstico será:

(A) distrofia epitelial de Meesman;
(B) distrofia de Reis Bückler;
(C) distrofia granular;
(D) distrofia epitelial microcística de Cogan.

49) A distrofia retiniana mais comum é:

(A) distrofia macular primária;
(B) retinite pigmentar;
(C) distrofia viteliforme;
(D) doença de Stargardt.

50) São causas de leucocoria:

(A) vítreo primário hiperplásico persistente, retinopatia da
prematuridade e retinoblastoma;

(B) catarata, glaucoma e retinoblastoma;
(C) catarata, ceratoconjuntivite herpética e retinoblastoma;
(D) retinoblastoma, descolamento de retina e atrofia óptica.

51) O nervo troclear ( IV nervo craniano) inerva exclusivamente
o músculo:

(A) reto lateral;
(B) oblíquo inferior;
(C) oblíquo superior;
(D) reto inferior.

52) A lei que estabelece que quando um músculo é
estimulado para contração, seu antagonista é
simultaneamente estimulado para relaxamento é denominada
Lei de:

(A) Hering;
(B) Sherrington;
(C) Fliker;
(D) Saltler.
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53) As lentes semiprogressivas são destinadas para exercer
visão de:

(A) longe e perto;
(B) longe e meia distância;
(C) apenas meia distância;
(D) perto e meia distância.

54) O método utilizado para a medida das curvaturas da
superfície anterior da córnea é a:

(A) ceratometria;
(B) paquimetria;
(C) ecobiometria;
(D) microscopia especular.

55) Tratam-se de camadas da córnea:

(A) Bowman,.estroma e descemet;
(B) Schwalbe, Bowman e descemet;
(C) estroma, Schwalbe e descemet;
(D) epitélio, Schwalbe  e descemet.

56) O sinal clínico mais característico da Degeneração Macu-
lar Relacionada à Idade são:

(A) os exudatos duros;
(B) as drusas;
(C) as hemorragias em chama de vela;
(D) os exudatos algodonosos.

57) Um dos sinais mais sugestivos de glaucoma é a presença
de uma irregularidade ou chanfradura na faixa neural. Trata-
se do Sinal de

(A) Remo;
(B) Hoyt;
(C) Notch;
(D) Sallus.

58) A droga a seguir que pode causar “maculopatia em olho
de boi” é:

(A) a cloroquina;
(B) a clorpromazina;
(C) a tioridazina;
(D) o tamoxifeno.

59) A maior porção do trato uveal é:

(A) a íris;
(B) a retina;
(C) o corpo ciliar;
(D) o coróide.

60) O eletroretinograma padrão permite uma avaliação
funcional da seguinte célula da retina:

(A) cone;
(B) bastonete;
(C) ganglionar;
(D)  bipolar.
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