UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Concurso Público Edital 94/2022
Prova Objetiva – 05/06/2022
INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

ORDEM

214 – Médico Oftalmologista
INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.

Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.
A prova desta fase é composta de 40 (quarenta) questões objetivas.
Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b,
c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade,
comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o
limite do espaço para cada marcação.
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o
cartão-resposta.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Concurso Público o candidato que:
a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou outro
candidato;
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova;
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação;
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Concurso Público;
h) não se submeter ao controle por detecção de metal;
i) não permitir a coleta de sua assinatura;
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do
Concurso Público;
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova;
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 9.19 do edital (os três últimos candidatos de cada
turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente).
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material
de prova.
11. O candidato somente poderá retirar-se da sala após decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova, devendo,
obrigatoriamente, entregar o caderno de provas e o cartão-resposta, devidamente assinalados e assinados ao aplicador da
prova, sob pena de eliminação do Concurso Público.
12. Caso deseje, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.
13. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena
de ser excluído do Concurso Público.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03.
O transtorno do espectro autista (TEA) é caracterizado por uma alteração no desenvolvimento cerebral que causa mudanças
na comunicação social e comportamentos repetitivos e estereotipados. Para quem vive com o quadro, alterações sensoriais, como
o incômodo extremo com certos barulhos ou texturas, e um repertório específico de interesses – chamado também de hiperfoco –
costumam ser comuns.
“Os autistas têm uma maneira diferente de perceber o mundo”, diz a médica Mirian Revers Biasão, que é professora da
Escola Internacional de Desenvolvimento e pesquisa o autismo. “Eu, por exemplo, aprendi a me comportar em determinado ambiente
porque observei e alguém, como minha mãe, me ensinou. O que acontece com os autistas é que eles conseguem aprender como
interpretar as ações de outras pessoas e entender o que é esperado deles, mas isso não acontece de forma tão natural”, diz.
Esse processo de tentar mimetizar comportamentos considerados socialmente aceitos em grupos como amigos de escola,
no trabalho e até nas relações familiares é conhecido por camuflagem social ou “masking”. “Como não é tão natural para
neuroatípicos, essas atitudes acabam gastando mais energia do cérebro e a pessoa pode ficar exausta, tanto fisicamente quanto
emocionalmente”, esclarece Biasão. [...] Várias pesquisas mostram que o esforço da camuflagem social feita por autistas está
relacionado a maiores índices de depressão, ansiedade e exaustão. Uma delas, publicada em 2017 no periódico científico Autism,
levanta a hipótese de que homens autistas sofram ainda mais com esses efeitos, já que mulheres geralmente apresentam menos
dificuldade em realizar a camuflagem. [...]
Alguns estudos, como uma análise publicada no periódico Neuroscience and Biobehavioral Review, mostram que o cérebro
feminino é sutilmente mais desenvolvido nas áreas que correspondem aos comportamentos sociais. Isso faz com que as ações mais
estereotipadas não sejam tão predominantes em mulheres com TEA, especialmente se elas têm grau leve. “Isso dificulta inclusive
que as meninas sejam diagnosticadas”, aponta Joana Portolese, coordenadora do Programa de Transtornos do Espectro Autista do
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. De acordo com um estudo feito na Suécia, a estimativa chega a ser
de 10 meninos diagnosticados para cada menina.
Outra questão, explica Portolese, é que o medo de cometer “erros sociais” é maior e o hiperfoco de meninas tende a ser
voltado para interesses que não destoam tanto daqueles apresentados por colegas da mesma idade. Além disso, a própria sociedade
já determina muitas regras para as garotas, e essa demanda faz com que elas comecem a se camuflar mais cedo.
Se o diagnóstico não vem na infância, é possível que as mulheres se tornem cada vez melhores em “disfarçar” os sinais de
autismo, atrasando o diagnóstico por anos.
(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60949652. Adaptado.)

01 - Assinale a alternativa que apresenta uma das razões que dificultam o diagnóstico de autismo entre as mulheres.
a)
b)
c)
►d)
e)

Maiores índices de depressão, ansiedade e exaustão.
Os diferentes graus de autismo.
A maneira diferente de perceber o mundo que caracteriza os autistas.
Áreas cerebrais relativas aos comportamentos sociais mais desenvolvidas.
Alteração no desenvolvimento social.

02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O autismo é um transtorno que ocorre mais em homens que em mulheres, na ordem de 10 para 1.
As mulheres, por natureza, têm mais facilidade com relação aos comportamentos sociais que os homens.
A sociedade contribui para o mascaramento do autismo entre as mulheres.
A camuflagem social vai fazendo com que as mulheres, com o tempo, amenizem os efeitos do autismo.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

03 - No texto, as aspas são empregadas com as funções de identificar:
a)
b)
►c)
d)
e)

neologismo – ironia – citação.
neologismo – sentido figurado – gíria.
citação – estrangeirismo – palavra fora de seu sentido habitual.
palavra fora de seu sentido habitual – ironia – citação.
estrangeirismo – ironia – sentido figurado.

04 - Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com a língua padrão escrita.
►a)
b)
c)
d)
e)

Os brasileiros somos todos muito simpáticos.
Fui eu que abriu o portão para o agente comunitário.
Os apartes dele eram sempre o mais inconvenientes possíveis.
Bateu cinco horas quando o entrevistador chegou.
O gás de cozinha está entre os produtos que acelerou a inflação.
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05 - Considere o seguinte trecho inicial do parágrafo de um texto extraído da revista Superinteressante:
Nos anos 1960, uma equipe de arqueólogos encontrou treze corpos enterrados no vale do Sado, no sul de Portugal.
(Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/esqueleto-encontrado-em-portugal-pode-pertencer-a-mumia-mais-antiga-do-mundo/.)

Os segmentos abaixo dão continuidade a esse trecho inicial, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses,
identificando a sequência que dá lógica discursiva ao texto.
( ) Isso o torna a múmia mais antiga de que se tem notícia, batendo o recorde anterior por mil anos.
( ) Os esqueletos estavam em covas de oito mil anos, o que já os torna uma baita descoberta arqueológica por si só.
( ) E pasmem: o recorde anterior não era do Egito. Ele pertencia às múmias de sete mil anos do povo Chinchorro,
encontradas no deserto do Atacama, no Chile.
( ) O arqueólogo Manuel Farinha dos Santos tirou fotos em preto e branco, com uma câmera analógica. As fotos
foram encontradas e reveladas recentemente.
( ) Após a análise das imagens e visita ao sítio arqueológico, um grupo de pesquisadores da Suécia descobriu que
pelo menos um daqueles corpos foi mumificado.
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

4 – 2 – 5 – 3 – 1.
2 – 5 – 4 – 1 – 3.
5 – 1 – 3 – 2 – 4.
5 – 2 – 3 – 1 – 4.
4 – 1 – 5 – 2 – 3.

06 - Em entrevista à revista Isto é, Youcef Nabi fala sobre sua atuação na indústria de cosméticos. Quanto a um trecho
dessa entrevista (adaptado de: https://complemento.veja.abril.com.br/entrevista/sue-y-nabi.html), numere a coluna da
direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.
1. Como se tornou a
primeira CEO trans
do mundo?
2. Por que deixou a
empresa em 2013?
3. Em que sua marca se
diferencia das outras
empresas?

( ) Para começar, ela é de luxo de fato. Você não a encontra em qualquer lugar.
Apenas online e em lojas de departamento cobiçadas. Também está ancorada em
pensamentos modernos. É vegana, não usa ingredientes de origem animal nem
realiza testes em bichos. Sem falar que tem alta concentração de ativos orgânicos.
( ) O mercado estava em erupção, percebi que as redes sociais mudariam a dinâmica
de compra e desejo e queria criar algo novo. Eu vejo a vida como atos, assim como
uma peça de teatro.
( ) Com o meu trabalho. Eu nasci em Argel, capital da Argélia, e desde adolescente
quis atuar com ciência e tecnologia. Meu pai era político e minha mãe, professora
de francês. Aos 17 anos, me mudei para a Paris para fazer faculdade. Estudei
biotecnologia e engenharia agrônoma.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

2 – 1 – 3.
1 – 3 – 2.
3 – 2 – 1.
3 – 1 – 2.
2 – 3 – 1.

07 - Considere o seguinte texto:
A instalação “Papéis Avulsos”, criação da artista Laura Vinci, é apadrinhada pelo Fleury e faz parte da exposição “Feito por
Brasileiros”, que ocupa o antigo hospital entre 9 de setembro e 12 de outubro. […] Com ideia original de 2008, a obra de Laura
Vinci vem se transformando até atingir a sintese apresentada ao publico durante a exposição. Uma das referencias para esse
trabalho são as cenas vistas pelo mundo todo nos ataques terroristas de 11 de setembro, em Nova York (EUA), quando uma
grande quantidade de papéis e documentos voou das Torres Gemeas. Para a artista, aquele acontecimento foi fundamental
para mudar o modelo de pensar a vida nas grandes cidades. Com o amadurecimento da ideia, Laura levou sua obra para o
palco do teatro [...]. Agora, a artista os traz para um dos simbolos da imigração italiana na cidade. “Acho que aqui, neste
momento atual da cidade, da situação mundial, estamos vivendo uma transformação muito profunda de valores, do ponto de
vista social, urbano e da sustentabilidade. Também é dessa tempestade que estou falando. Acho que tem muita coisa dura por
vir”, explica.
(Adaptado de: https://www.fleury.com.br/noticias/papeis-ao-vento-revista-fleury-ed-30.)

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão?
►a)
b)
c)
d)
e)

Cinco.
Seis.
Sete.
Oito.
Nove.
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08 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.
a)

Árvores bem desenvolvidas podem abrigar centenas de espécies de insetos e por isso, conseguem abrigar as mariquitas
que são insetívoras.
b) Árvores bem desenvolvidas, podem abrigar centenas de espécies de insetos e, por isso conseguem abrigar as mariquitas,
que são insetívoras.
c) Árvores bem desenvolvidas podem abrigar: centenas de espécies de insetos. E por isso, conseguem abrigar, as
mariquitas, que são insetívoras.
d) Árvores bem desenvolvidas: podem abrigar centenas de espécies de insetos, e por isso, conseguem abrigar as mariquitas
que, são insetívoras.
►e) Árvores bem desenvolvidas podem abrigar centenas de espécies de insetos e, por isso, conseguem abrigar as mariquitas,
que são insetívoras.
O texto a seguir é referência para as questões 09 e 10.
Apesar de minoria, ____ juízes do TST a favor do projeto. Os argumentos são baseados no direito ____ livre iniciativa na economia
e na necessidade de regulamentar um fenômeno que seria irreversível no mercado de trabalho. […] A articulação de entidades
empresariais para derrubar as limitações ____ contratação de terceirizados ganhou força nos anos 1990, com o avanço do
neoliberalismo e das propostas para reduzir custos e desregulamentar o trabalho. O Enunciado 256 do TST, vigente até 1993, proibia
____ terceirização no País. Por isso, a Súmula 331 [que rege a terceirização no Brasil e restringe essa prática aos serviços de
vigilância e limpeza e a funções não relacionadas às atividades-fim das empresas] foi considerada um retrocesso pelo movimento
sindical, mas hoje ela representa a única garantia de limite _____ terceirização.
(Adaptado de: https://www.cartacapital.com.br/economia/a-terceirizacao-do-trabalho-sera-liberada-no-brasil-3999/.)

09 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a)
b)
c)
►d)
e)

a – a – há – à – há.
à – a – a – à – há.
a – há – à – à – a.
há – à – à – a – à.
há – a – a – há – à.

10 - No trecho “[...] O Enunciado 256 do TST, vigente até 1993, proibia ____ terceirização no País. Por isso, a Súmula 331
foi considerada um retrocesso pelo movimento sindical [...]”, a expressão sublinhada estabelece uma relação de:
►a)
b)
c)
d)
e)

conclusão.
alternância.
proporcionalidade.
temporalidade.
concessão.

11 - Considere o seguinte texto:
Um homem que voltou aos Estados Unidos após uma viagem à China, em fevereiro, sentiu-se resfriado. Foi a uma sala
de emergências em Miami, temendo ter sido contagiado pelo novo coronavírus durante sua viagem.
Depois de algumas análises, os médicos _____ deram uma boa notícia: era só um resfriado comum. Receitaram-_____
alguns medicamentos para o mal-estar e disseram que ele poderia ir para casa. Mas uma carta que recebeu duas semanas
depois quase _____ fez ficar doente de novo: ele devia ao hospital mais de US$ 3 mil (R$ 15 mil) pelos gastos com os exames
que eles haviam feito.
À medida que o vírus se espalha pelo país e os contágios aumentam, acadêmicos, especialistas em saúde e organizações
civis temem que o caso – reportado primeiro pelo jornal Miami Herald – não seja único. […] “O sistema não está realmente
orientado ao que precisamos neste momento. É um fracasso. Vamos admiti-lo”, disse a principal autoridade em infectologia do
país em uma audiência no Congresso. […] Os especialistas em saúde consultados pela BBC concordam que a principal causa
pela qual não se tem estatísticas mais confiáveis da situação do coronavírus nos EUA está vinculada à escassez de exames
para detectar os doentes de covid-19. “O primeiro elemento para a contenção é ter disponíveis os testes que _____ permitam
isolar a população doente. É algo que demoramos muito a fazer”, considera Greninger.
(Extraído de: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51869644.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a)
b)
c)
d)
►e)

lhe – o – os – os.
o – o – lhe – lhes.
os – no – lhes – o.
lhes – lhe – os – o.
lhe – lhe – o – nos.
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12 - Considere o seguinte trecho:
__________ as aves parecem tão satisfeitas entre as árvores das cidades, os dois pesquisadores argumentam que fornecer
cobertura arbórea adequada poderá ajudar a acomodar aves migratórias que decidam ingressar nas áreas urbanas. Eles
indicam que muito dificilmente encontram as mariquitas em espaços urbanos com menos verde, o que também pode indicar a
importância dos parques como abrigo.
__________ os abrigos também podem tornar-se armadilhas, adverte Frances Bonier, da Universidade Queen’s em
Ontário, no Canadá. Um espaço verde urbano poderá atrair os pássaros, __________ não fornecer realmente todos os recursos
de que eles precisam quando estão procriando, por exemplo. Isso é conhecido como armadilha ecológica.
(Extraído de: https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-60874884.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a)
b)
►c)
d)
e)

Quando – Porém – por conseguinte.
Uma vez que – Logo – se.
Como – Mas – mas.
Outrossim – Portanto – não obstante.
Sendo que – Visto que – ou.

13 - Considere o seguinte trecho:
Os pássaros são animais muito interessantes porque há partes do cérebro deles __________ os neurônios se regeneram a
cada ano para aprender novas canções para atrair parceiros.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.
a)
►b)
c)
d)
e)

que.
em que.
que nelas.
em cujas.
as quais.

14 - Leia a seguinte tirinha do Calvin:

(Extraído de: https://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo,28507.)
Com base nessa tirinha, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

O pai de Calvin entrou na brincadeira e também inventou novos significados de palavras.
O humor da tira é desencadeado pelo fato de o menino ter achado que sua ideia era original.
A última palavra dita pelo pai expressa também a intenção de se ver livre do menino naquele momento.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

15 - Considere o seguinte trecho:
O mesmo sinal __________ captado pelo receptor portátil de Morales poucos dias antes, vindo exatamente do mesmo arbusto
em um parque na periferia de Montreal, no Canadá. Isso era preocupante. __________ muito improvável que o transmissor
__________ conectado a uma ave viva. Era mais fácil que ele __________ caído e __________ pendurado em um ramo.
Assinale a alternativa que preenche as lacunas acima com a forma verbal correta, na ordem em que aparecem no texto.
a)
►b)
c)
d)
e)

foi – Pareceu – permanecia – tinha – estava.
havia sido – Parecia – permanecesse – tivesse – estivesse.
seria – Parece – permanece – tivesse – estaria.
tinha sido – Parecendo – permaneceria – teria – estando.
fora – Pareceria – permaneceu – havia – esteve.
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LEGISLAÇÃO
16 - Sobre a acessibilidade aos cargos e empregos públicos, e tendo por base as disposições da Constituição da República
de 1988 e da Lei n.º 8.112/1990, assinale a alternativa correta.
a)
b)

É privativo de brasileiro nato o alistamento militar e o exercício de cargos públicos das Forças Armadas.
É possível o provimento de estrangeiros em cargos em comissão integrantes do quadro de pessoal da administração direta
federal.
c) É vedada a candidatura ao Senado Federal por parte de brasileiro naturalizado, sendo permitida a candidatura deste a
vereador ou prefeito municipal.
d) Os cargos da carreira diplomática poderão ser titularizados tanto por brasileiros como por estrangeiros, caso o órgão de
lotação situe-se no exterior.
►e) As universidades federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
17 - Sobre o acúmulo de cargos e empregos públicos, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
público.
A proibição de acumular cargos e empregos públicos compreende inclusive a remuneração devida pela participação
em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista.
Somente a Constituição Federal pode estabelecer hipóteses de acúmulo de cargos e empregos públicos.
Será permitida a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

18 - O Código Civil brasileiro dispõe, em seu Título IX, sobre a responsabilidade civil, assim como a Constituição da
República e a Lei n.º 8.112/1990 estabelecem hipóteses de responsabilização do servidor. Sobre o tema, considere as
seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Caso o particular sofra dano decorrente de ação praticada por servidor público que esteja agindo nessa qualidade,
é assegurada a indenização proporcional ao agravo, devendo o particular acionar pessoalmente o servidor para
obtê-la.
A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo
ou função.
Caso o servidor ocasione dolosamente prejuízo ao erário, a sua responsabilização dependerá de sentença judicial
transitada em julgado.
A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a
existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

19 - A Lei n.º 9.784/1999 regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Sobre a
comunicação de atos de processos administrativos a interessados, é correto afirmar:
►a) A intimação do interessado observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.
b) É proibida a utilização de intimação por meio de publicação oficial no caso de interessados indeterminados ou
desconhecidos.
c) O desatendimento da intimação pelo interessado importa confissão quanto a matéria de fato.
d) Prescindem de intimação do interessado os atos que lhe resultem em imposição de deveres, ônus ou sanções.
e) A finalidade da intimação deverá ser revelada ao interessado quando de seu comparecimento ao órgão competente, não
podendo ser veiculada no respectivo ato.
20 - A Lei n.º 14.133/2021 estabelece as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Sobre o tema, assinale a
alternativa correta.
a) É inexigível a licitação para a contratação de serviços de publicidade e divulgação.
►b) É dispensável a licitação para contratação que tenha por objeto produtos para pesquisa científica.
c) É dispensável a licitação para contratação de profissional do setor artístico, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.
d) É dispensável a licitação para aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por representante comercial exclusivo.
e) É inexigível a licitação para a aquisição de bens produzidos por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e
que tenham sido criados para esse fim específico.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 - O desenvolvimento da órbita ocular é influenciado pela presença e desenvolvimento do globo ocular e pelo
crescimento dos ossos craniofaciais. Dessa forma, as anomalias orbitárias congênitas são secundárias a anomalias
do desenvolvimento craniofacial e/ou ocular. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

As craniossinostoses não sindrômicas afetam múltiplas suturas cranianas, influenciando o desenvolvimento da
face.
A faciocraniossinostose mais frequente é a síndrome de Crouzon, em que há frequentemente o envolvimento das
suturas sagital e coronal e, clinicamente, hipertensão intracraniana e atrofia óptica.
Os principais achados oftalmológicos na síndrome de Apert são exorbitismo e hipertelorismo, associados a alta
prevalência de ambliopia por hipermetropia, astigmatismo e estrabismo.
Nos primeiros 5 anos de vida, a presença de globo ocular de característica microftálmica é capaz de estimular o
desenvolvimento e crescimento normal da órbita ocular, sendo desnecessária a realização de reposição
volumétrica com implantes não integráveis ou enxertos dermolipídicos.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

22 - Órbita aguda é designada como todo quadro orbitário em que há proptose e sinais inflamatórios como dor, edema,
hiperemia, congestão venosa e limitação da motilidade ocular. Considerando as informações, assinale a alternativa
correta.
►a) A instalação da síndrome de compartimento orbitário pode ocorrer em qualquer tipo de órbita aguda e exige procedimento
cirúrgico de urgência, como cantólise ou descompressão orbitária.
b) As principais causas de órbita aguda são: conjuntivite e ceratite.
c) As celulites pré-septais são infecções graves que causam proptose, diminuição da motilidade ocular e diplopia, exigindo
internação e antibioticoterapia endovenosa.
d) O acometimento da musculatura ocular, bem como seu curso clínico de caráter mais agudo, é muito semelhante na
orbitopatia de Graves e nas miosites idiopáticas.
e) A indicação de biópsia é infrequente na órbita aguda, uma vez que neoplasias como leucemia, linfoma ou
rabdomiossarcoma não se apresentam como processos inflamatórios agudos.
**23 - A orbitopatia de Graves é uma doença autoimune orbitária frequentemente associada à disfunção tireoidiana
autoimune. Sobre essa doença, é correto afirmar:
a)
b)
c)
►d)
e)

Há sempre a associação das manifestações oculares com o hipertireoidismo.
A retração palpebral inferior é o sinal mais comum, causado pela hiperatividade do músculo de Muller.
O tratamento é essencialmente cirúrgico e agudo, com cirurgia de correção palpebral de retração superior e inferior.
O aumento de volume da musculatura extraocular, tipicamente poupando as inserções musculares tendinosas, é a
principal característica.
A ausência de envolvimento muscular associado ao aumento de gordura orbitária ocorre geralmente em pacientes
masculinos e com pior prognóstico.

24 - O ectrópio palpebral é caracterizado pela eversão da margem palpebral para longe do bulbo ocular. Sobre o ectrópio
palpebral, é correto afirmar:
a)
b)
►c)
d)
e)

A correção cirúrgica com a técnica de Bick é utilizada quando se deseja evitar um arredondamento do canto lateral.
A maioria dos casos observados é congênita com piora ao longo da vida.
A flacidez do tendão cantal medial é uma característica comum do ectrópio involucional.
A desinserção dos retratores da pálpebra inferior associada a flacidez tarso-ligamentar leva a um ectrópio leve e recebe o
nome de ectrópio tarsal.
Ectrópio paralítico ocorre após uma paralisia do trigêmeo, temporária ou permanente, e se manifesta em conjunto com o
lagoftalmo.

25 - A gonioscopia é um exame essencial no diagnóstico do glaucoma. Sobre a gonioscopia, assinale a alternativa correta.
►a) O sistema de graduação proposto por Spaeth inclui a avaliação do nível de inserção da íris, da amplitude do seio camerular
e da configuração da íris.
b) Pela classificação de Shaffer, quando se observa uma abertura angular entre 20 e 35 graus, tem-se um ângulo considerado
estreito.
c) Microscopicamente, a rede de trabéculas apresenta três partes distintas: 1) porção uveal 2) porção córneoescleral e 3)
tecido justacanalicular, sendo o tecido justacanalicular a região de menor resistência à drenagem do humor aquoso pela
via trabecular.
d) A linha de Schwalbe é uma faixa escura anterior à raiz da íris e representa a parte visível das fibras longitudinais do
músculo ciliar.
e) O primeiro sistema de graduação foi proposto por Scheie e acabou sendo substituído, pois não avalia o grau de
pigmentação.
** Questão com resposta alterada.
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26 - O toque dos cílios em qualquer parte no globo ocular pode gerar sensação de corpo estranho persistente e sequelas
fibrocicatriciais importantes como ceratites, leucomas, afinamento corneano e até perfuração ocular. A respeito do
assunto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Triquíase é a afecção causada por cílios implantados na lamela anterior anormalmente encurvados e dirigidos
para o globo ocular.
O comprometimento dos cílios em toda extensão das pálpebras superiores é frequentemente associado com
tracoma.
No tratamento da triquíase, é importante estabelecer a presença de entrópio em associação.
A eletrólise é indicada quando há comprometimento de poucos cílios e essa modalidade de tratamento apresenta
considerável índice de recorrência. Áreas extensas de cílios em triquíase podem ser tratadas com crioterapia.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
►e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

27 - Blefaroptose é quando a borda palpebral superior está situada abaixo de sua posição normal. Sobre blefaroptose,
assinale a alternativa correta.
a)

O teste da fenilefrina é importante para avaliar a eficácia da correção cirúrgica da ptose atuando sobre o músculo de
Mueller; com esse teste, observa-se que a pálpebra normal se eleva e a afetada por blefaroptose não se altera.
►b) Síndrome de Duane pode simular uma ptose verdadeira, que pode ser chamada de pseudoptose.
c) A história de anidrose facial com midríase ipsilateral confirma a ptose neurogênica característica da síndrome de Horner.
d) A ptose aponeurótica ocorre principalmente por dificuldade de transmissão da força do músculo de Mueller para a pálpebra.
e) A síndrome de Marcus Gunn (sincinesia trigêmeo-oculomotora) é responsável por cerca de 70% dos casos de ptose
congênita.

28 - O entrópio palpebral caracteriza-se pela inversão da borda palpebral, com o toque dos cílios no globo ocular. Sobre o
assunto, é correto afirmar:
a) O epibléfaro simula o entrópio congênito e frequentemente necessita de correção cirúrgica antes de 1 ano de idade.
►b) A técnica cirúrgica de transposição do músculo orbicular é idealmente indicada para correção tanto de entrópio congênito
quanto epibléfaro. Com ela, o orbicular irá agir na base da lâmina tarsal, evitando-se pressão sobre a borda palpebral.
c) A flacidez vertical da pálpebra inferior é avaliada através do snapback test e distraction test.
d) A correção cirúrgica do entrópio cicatricial pode ser realizada pela técnica de BICK modificada.
e) A técnica cirúrgica de Quickert pode ser aplicada na presença de redução da tensão tarso-ligamentar. O ajuste das suturas
deve ser cuidadoso, pois pode facilmente haver hipercorreção com consequente ectrópio e retração palpebral.
29 - Os defeitos palpebrais requerem diferentes técnicas de reconstrução palpebral, dependendo de sua extensão e
características anatômicas. As lesões traumáticas e tumorais são as mais frequentes e podem envolver toda a
espessura palpebral. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O fechamento do defeito deve ser feito em três planos e a margem palpebral deve ser aproximada através de
suturas nos planos da linha dos cílios, linha cinzenta e transição cutaneomucosa.
O retalho semicircular de Tenzel é a técnica de reparo ideal para defeitos palpebrais pequenos e porções temporais
de pálpebra inferior.
A técnica de Mustardé pode ser utilizada para correção de grandes defeitos palpebrais, inclusive naqueles com
perda total de pálpebra inferior.
A técnica de Hughes, igualmente à técnica de Mustardé, pode ser realizada para defeitos em espessura total da
pálpebra inferior, superiores a 50% de extensão horizontal, sendo que sua principal vantagem é a realização em
apenas um tempo cirúrgico.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

30 - Sobre trauma ocular, é correto afirmar:
a) Uma causa frequente de hipotensão ocular após um traumatismo é a hemorragia intraocular.
►b) A realização de gonioscopia é importante nos portadores de hifema traumático, tendo em vista a alta incidência de
retrocesso traumático da íris e do corpo ciliar.
c) A trabeculoplastia com laser tem bons resultados no glaucoma após trauma, estando na primeira linha de tratamento.
d) No glaucoma facolítico, a câmara anterior é rasa e o seio camerular encontra-se estreito.
e) Queimaduras químicas não induzem aumento da pressão intraocular.
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31 - As obstruções da via lacrimal baixa possuem diferentes agentes causais e assim diferentes apresentações clínicas.
Considerando o tema, assinale a alternativa correta.
a)

As obstruções primárias ou idiopáticas são responsáveis por 75% dos casos e acometem principalmente homens acima
dos 70 anos.
►b) Os plugs utilizados para a oclusão da via lacrimal nos portadores de “olho seco” podem migrar, alojando-se na via lacrimal
baixa, provocando obstruções de causa secundária por corpo estranho.
c) As neoplasias primárias do saco ou ducto nasolacrimal são comuns, sendo geralmente papilomas.
d) A dacriocistite aguda é mais frequente que a crônica e geralmente ocorre em indivíduos jovens.
e) A tomografia ou a ressonância magnética confirmam a obstrução e são fundamentais para sugerir a técnica cirúrgica mais
adequada e indicar o prognóstico do tratamento.
32 - O tratamento cirúrgico para a obstrução da via lacrimal é a dacriocistorrinostomia. Sobre a dacriocistorrinostomia,
assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)

Os sacos lacrimais devem ser totalmente removidos a fim de impedir a continuidade da estase lacrimal.
A dacriocistorrinostomia com ou sem intubação é contraindicada para o tratamento de bloqueio funcional da via lacrimal.
A principal complicação peroperatória é a liquorreia por lesão da dura-máter no nível da placa cribiforme em osteotomias
mais altas.
►d) A falência cirúrgica da dacriocistorrinostomia em grande parte dos casos associa-se ao fechamento da rinostomia ou
estenose do canalículo comum por tecido fibrótico.
e) O fechamento da osteotomia após a cirurgia pode, às vezes, ser revertido com a dilatação do óstio nasal e passagem de
tubo de silicone, pois a necessidade de uma nova DCR possui um baixo índice de sucesso.
33 - A via lacrimal excretora alta é formada pelos pontos lacrimais, canalículos superior e inferior e canalículo comum.
Algumas afecções atingem tanto os pontos lacrimais quanto os canalículos. A respeito do assunto, considere as
seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

A principal causa de obstrução da VLA é a laceração traumática dos canalículos; nas crianças, a mordedura de
cão e, nos adultos, os acidentes automobilísticos.
As canaliculites supurativas ocorrem com maior frequência em canalículo de pálpebra superior e em mulheres na
pós-menopausa.
A intubação bicanalicular de toda a via lacrimal excretora é indicada na prevenção e nos casos iniciais de
canaliculopatia estenosante.
A correção de lesões traumáticas de canalículos possui melhor prognóstico com a reparação primária idealmente
nas primeiras 24 a 48 horas e com a remoção do tubo o mais precocemente possível ao final de intubação mono
ou bicanalicular.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

34 - Paciente de 50 anos, apresentando proptose lenta e progressiva, unilateral, indolor, não pulsátil. A ultrassonografia
mostra massa bem definida com alto grau de refletividade interna dos ecos. Considerando as informações, o provável
diagnóstico é:
a)
b)
c)
►d)
e)

hemangioma capilar.
meningioma do nervo óptico.
linfoma.
hemangioma cavernoso.
Schwanoma.

35 - A pressão intraocular (PIO) é o principal fator de risco para o desenvolvimento de uma neuropatia óptica glaucomatosa,
sendo a redução da PIO um dos objetivos do tratamento do glaucoma. A avaliação do nervo óptico é fundamental ao
diagnóstico e seguimento do paciente com a doença. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
►a) A flutuação da PIO está associada a progressão da neuropatia óptica glaucomatosa, assim como a presença de picos
pressóricos.
b) A curvatura corneana não interfere na medida da PIO obtida por tonômetro de Perkins.
c) Níveis insuficientes de fluoresceína podem alterar a aferição de PIO, com valores superiores ao real.
d) A oftalmoscopia direta é o melhor método para avaliação clínica do nervo óptico, superior à biomicroscopia de fundo (com
lente de polo posterior) em relação à magnificação e estereopsia.
e) Em olhos normais, a escavação não coincide com a área de palidez do nervo óptico, sendo a escavação melhor delimitada
por essa área de palidez.
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36 - A avaliação da função visual é importante no diagnóstico e seguimento de pacientes com neuropatia óptica
glaucomatosa. Considerando as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o exame que avalia a função visual
em pacientes com glaucoma.
a)
b)
c)
d)
►e)

Polarimetria de varredura a laser.
Tomografia de coerência óptica.
Tomografia de varredura a laser.
Fundoscopia direta.
Perimetria de frequência dupla.

*37 - Com a perda de fibras nervosas na neuropatia glaucomatosa, ocorre um progressivo aumento da área da escavação.
A respeito dos sinais sugestivos de lesão glaucomatosa, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O tamanho isolado da escavação é mais importante do que a observação de assimetria entre os olhos.
A lesão glaucomatosa afeta primeiramente os feixes de fibras dos polos superior e/ou inferior, com aumento de
escavação vertical com relação à horizontal.
O notch é a perda localizada de feixes de fibras nervosas, muito comum no glaucoma.
A presença de hemorragia na cabeça do nervo óptico ocorre principalmente no quadrante súpero-temporal e é
mais prevalente nos hipertensos oculares.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

38 - Sobre as anomalias congênitas do cristalino, é correto afirmar:
a)

A síndrome de Weil-Marchesani cursa com microesferofacia, sendo essa uma doença de herança autossômica dominante,
e os pacientes têm como características a alta estatura, dedos longos com mobilidade aumentada nas articulações.
b) O ponto de Mittendorf é uma anomalia detectada como um ponto opaco pequeno na região ínferonasal da cápsula anterior
do cristalino.
c) Aniridia ocorre mais frequentemente unilateral e na forma isolada, sem outras alterações associadas.
d) Na síndrome de Marfan, existe maior risco de descolamento de retina; midríase por hiperplasia do dilatador da pupila; e
afinamento de processos irianos e malha trabecular.
►e) O cristalino na homocistinúria é mais móvel do que na síndrome de Marfan, podendo haver glaucoma por bloqueio pupilar
causado pelo deslocamento anterior do cristalino.

39 - As cirurgias de segmento anterior como facoemulsificação e transplante de córnea podem cursar com aumento de
pressão intraocular no pós-operatório. Com relação a glaucomas secundários e cirurgias intraoculares, é correto
afirmar:
a)

A elevação da PIO nas primeiras 24 horas após a facoemulsificação, permanecendo por até 3 dias, é compatível com o
diagnóstico de glaucoma primário de ângulo aberto.
b) A síndrome tóxica da lente ou TASS é uma complicação cirúrgica com a presença de hipópio podendo ser infeccioso,
contraindicando uso de corticoides.
c) A permanência de viscoelástico na câmara anterior é a causa mais frequente de fechamento angular após facectomia.
►d) Glaucoma secundário à inflamação ocular ocorre mais frequentemente com alguns tipos de lentes de fixação iriana e de
câmara anterior, podendo também ocorrer nas lentes peça única implantadas em sulco ciliar.
e) O glaucoma neovascular ocorre com maior frequência após facoemulsificação quando o humor aquoso é desviado
posteriormente em direção ao corpo vítreo que, por sua vez, se desloca anteriormente, em um círculo vicioso.
40 - Sobre a retinopatia diabética, é correto afirmar:
►a) A proteinúria causada por nefropatia está associada a uma maior prevalência e gravidade da retinopatia diabética e de
edema macular.
b) Existe uma maior prevalência de retinopatia diabética em pacientes com glaucoma.
c) Há maior prevalência de retinopatia diabética proliferativa em olhos míopes.
d) Pacientes com pressão arterial sistólica e diastólica elevadas são fatores de proteção ao desenvolvimento, gravidade e
progressão da retinopatia diabética.
e) Os pacientes diabéticos tipo 2 apresentam com maior frequência retinopatia diabética, inclusive suas formas mais graves,
do que os pacientes diabéticos tipo 1.
* Questão anulada.

