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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (07 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 40 ( quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 (dois pontos e vinte e cinco décimos) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 10/10/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 28/10/2017 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 02, de 10/08/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Saúde – Médico – 
OFTALMOLOGISTA 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
01) São derivados do ectoderma 
superficial, mesoderma e 
neuroectoderma, respectivamente: 
 
A) Cristalino, epitélio corneano e 
revestimento endotelial dos vasos 
sanguíneos. 
B) Epitélio corneano, cristalino e 
revestimento endotelial dos vasos 
sanguíneos. 
C) Cristalino, revestimento endotelial 
dos vasos sanguíneos e retina 
neurosensorial. 
D) Epitélio corneano, epitélio 
conjuntival e cristalino. 
 
 
02) Com relação à síndrome de marfan: 
 
A) É uma doença principalmente 
associada a descolamento seroso de 
retina. 
B) É uma doença hereditária causada por 
deficiência bioquímica onde se 
observam alterações relacionadas ao 
tecido conectivo, com comprometimento 
cardíaco e músculo esquelético. 
C) São pacientes baixos, com dedos em 
"baqueta de tambor”, e rigidez de 
articulações. 
D) A porção mais afetada da zônula 
cristaliniana é superior, sendo comum 
hipermetropia e raro o glaucoma. 
 
 
03) Com relação à cirurgia de catarata: 
 
A) O poder de ultrasom durante a 
facoemulsificação é dependente da 
frequência de vibração da caneta. 

B) O poder de excursão longitudinal da 
ponteira do faco é o que determina o 
poder de ultrasom (us power). 
C) Na bomba venturi, os níveis de 
aspiração são alcançados de maneira 
progressiva, enquanto na bomba 
peristáltica são atingidos imediatamente. 
D) A intensidade do efeito “surge" é 
diretamente proporcional à altura da 
coluna do líquido de infusão e 
inversamente proporcional ao vácuo. 
 
 
04) O oftalmologista, suspeitando de 
glaucoma em um paciente, solicitou o 
exame de campimetria. Qual o achado 
mais frequente que seria esperado 
encontrar: 
 
A) Escotoma central. 
B) Quadrantopsia. 
C) Hemianopsia. 
D) Escotoma paracentral. 
 
 
05) Qual dos fatores abaixo indica uma 
maior probabilidade de desenvolvimento 
de glaucoma nos hipertensos oculares, 
segundo o ohts (ocular hypertension 
treatment study)? 
 
A) Tamanho aumentado da cabeça do 
nervo óptico. 
B) Diabetes melito. 
C) Córnea fina. 
D) Córnea grossa. 
 
 
06) Quais são os efeitos colaterais mais 
frequentes, das seguintes medicações 
antiglaucomatosas: 
 
I - Brimonidina 
II - Betabloqueadores  
III - Colinergicos 
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A) I - boca seca, II – broncoespasmo, III 
- miopização. 
B) I – broncoespasmo, II – depressão, III 
- miose. 
C) I – hiperpigmentação palpebral, II – 
miose, III - midríase. 
D) I – depressão, II – broncoespasmo, III 
- aumento de cílios. 
 
 
07) Qual dos fatores de risco abaixo está 
classicamente associado ao aumento da 
incidência de glaucoma primário de 
angulo aberto? 
 
A) Idade abaixo de 25 anos. 
B) Raça (cor) negra. 
C) Astigmatismo. 
D) Ausência de história familiar de 
glaucoma. 
 
 
08) Assinale a alternativa CORRETA 
sobre a doença de behçet: 
 
A) Está frequentemente associada 
doenças pulmonares. 
B) É uma doença infecciosa cujo 
principal agente etiológico é 
strepítococus pneumoniae. 
C) O acometimento ocular é frequente e, 
associado a úlceras recorrentes genitais e 
orais, confirma o diagnóstico. 
D) É uma uveíte granulomatosa que não 
costuma causar sinéquias no segmento 
anterior. 
 
 
09) Em relação ao VI par de nervos 
cranianos, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Denomina-se nervo troclear e sua 
função é abduzir o olho. 
B) Denomina-se nervo oculomotor e sua 
função é elevar e abaixar o olho. 
C) Denomina-se nervo abducente e sua 
função é aduzir o olho. 

D) Denomina-se nervo abducente e sua 
função é abduzir o olho. 
 
 
10) No estrabismo acomodativo é 
comum encontrar: 
 
A) Alta hipermetropia e alta ca/a. 
B) Baixa hipermetropia e baixa ca/a. 
C) Independe da hipermetropia e ca/a, 
sendo puramente genético. 
D) Normalmente aparece nos primeiros 
meses de vida. 
 
 
11) Qual subtipo de conjuntivite  deixa, 
frequentemente, como sequela, 
opacidades subepiteliais de córnea ?  
 
A) Cerato-conjuntivite bacteriana. 
B) Cerato-conjuntivite primaveril. 
C) Cerato-conjuntivite viral epidêmica. 
D) Cerato-conjuntivite herpética. 
 
 
12) Com relação a neuropatia óptica 
isquêmico anterior (noia) - não arterítica 
(na) podemos afirmar que: 
 
A) É mais frequente na raça negra. 
B) É mais frequente em mulheres 
caucasianas. 
C) É mais frequente em pacientes mais 
jovens (55-70 anos) em relação a noia- 
arterítica. 
D) A noia-na é mais frequente em nervos 
de tamanho e escavação          
aumentados. 
 
 
13) Com relação a retinose pigmentar é 
CORRETO afirmar: 
 
A) Encontra-se ao exame de fundo de 
olho, atrofia de papila óptica e imagens 
de pigmentos na retina simulando 
espículas ósseas. 
B) Encontra-se ao exame de fundo de 
olho, microhemorragias difusas. 
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C) Encontra-se nas fases iniciais, perda 
de campo visual central. 
D) Não se encontra associada 
frequentemente a catarata e edema 
macular cistóide. 
 
 
14) Sobre a degeneração macular 
relacionada a idade podemos afirmar: 
 
A) É mais frequente na raça negra. 
B) É a principal causa de cegueira legal 
no mundo ocidental em pacientes     com 
mais de 50 anos. 
C) O principal tratamento para a forma 
exsudativa é o laser de argônio. 
D) Não é frequente o encontro de drusas 
na retina. 
 
 
15) Assinale a alternativa CORRETA:  
 
A) A realização da cirurgia refrativa 
através da técnica de lasik pode ser 
indicada em córneas com paquimetria 
menor de 500u.  
B) A mitomicina, medicamento 
empregado durante a cirurgia refrativa 
através da técnica de prk tem a 
finalidade de bloquear a replicação dos 
fibroblastos corneanos. 
C) O aparecimento do “haze" é mais 
frequente nas baixas dioptrias corrigidas 
através da técnica de prk. 
D) A tecnologia do femtosecond não foi 
desenvolvida para realização de flap 
durante a cirurgia refrativa na técnica de 
lasik. 
 
 
16) Sobre o cross-link podemos afirmar: 
 
A) Ele pode ser realizado para correção 
de vícios refrativos. 
B) A droga utilizada para a realização do 
procedimento é a vitamina b1 (tiamina). 
C) A espessura mínima da córnea para 
realização do procedimento deve ser de 
250u. 

D) Tem a finalidade de estabilizar 
biomecanicamente a córnea através de 
ligações covalentes do colágeno. 
 
 
17) Com relação a patologias corneanas 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A ceratopatia em faixa tem como 
etiologia o depósito de cálcio na camada 
de bowman.  
B) O anel de kayser-fleischer é o 
depósito de ferro na córnea. 
C) A úlcera de mooren caracteriza-se 
por acometer principalmente o centro da 
córnea. 
D) A linha de stocker caracteriza-se pelo 
de depósito de amiodarona na cornea. 
 
 
18) Sobre a síndrome de claude bernard-
horner podemos afirmar: 
 
A) Ocorre em pacientes com tumores de 
estômago. 
B) Tem como característica a ptose, 
miose e ausência de sudorese unilateral. 
C) Causam redução súbita de acuidade 
visual indolor. 
D) Tem como característica a midríase e 
aumento de sudorese unilateral. 
 
 
19) Sobre os tumores palpebrais é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) O carcinoma basocelular acomete 
mais frequentemente crianças. 
B) O carcinoma basocelular não tem 
localização preferencial definida. 
C) O carcinoma basocelular ocorre 
preferencialmente na pálpebra inferior 
nasal. 
D) O carcinoma basocelular 
frequentemente apresenta metástases.  

 
 
20) em relação ao glaucoma pigmentar, 
qual o sinal clínico mais encontrado? 
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A) fuso de krukenberg. 
B) córnea verticilata. 
C) gerontóxon. 
D) córnea gutata. 
 
 
21) Qual o valor de um prisma que 
desvia em 30mm a imagem de um objeto 
situado a um metro do observador  
(^= dioptrias prismáticas)? 
 
A) 0,5ˆ 
B) 3ˆ 
C) 30ˆ 
D) 3,3ˆ 
 
 
22) Quais os valores dióptricos que mais 
se aproximam do cristalino e córnea (in 
situ) em um olho humano normal, 
respectivamente: 
 
A) 20 d, 40 d 
B) 40 d, 20 d 
C) 40 d, 60 d 
D) 20 d, 60 d 
 
 
23) Uma superfície percebida como 
vermelha reflete preferencialmente raios 
luminosos de qual comprimento de onda: 
 
A) 440 nm 
B) 500 nm 
C) 570 nm 
D) 630 nm 
 
 
24) Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Uma lente convergente em ambos os 
olhos, descentrados temporalmente 
criarão um efeito prismático de base 
temporal. 
B) Uma lente convergente em ambos os 
olhos, descentrados temporalmente 
criarão um efeito prismático de base 
nasal. 

C) Uma lente divergente em ambos os 
olhos, descentrados nasalmente criarão 
um efeito prismático de base nasal. 
D) Uma lente divergente em ambos os 
olhos, descentrados temporalmente 
criarão um efeito prismático de base 
temporal. 
 
 
25)  Um paciente teve os óculos com 
prescrição de + 8d em ambos os olhos, 
confeccionados com distância entre os 
centros ópticos 10mm menor que a 
distância interpupilar. Qual o valor total 
da prismação induzida? 
 
A) 4 dp 
B) 1,25 dp 
C) 16 dp 
D) 8 dp 
 
 
26) Das alternativas abaixo qual 
representa o melhor equivalente esférico 
da seguinte refração: 
 +2,0dsf = - 4,0 dcil a 90 
  
A) +2,0 dsf = -2,0 dcil a 90 
B) +1,0 dsf = -2,0 dcil a 90 
C) +1,0 dsf = -3,0 dcil a 90 
D) +1,50 dsf = -2,0 dcil a 90 
 
 
27) Sobre o teste dicromático (verde e 
vermelho), é CORRETO afirmar que: 
 
A) O míope hipercorrigido tem visão 
mais nítida sobre o fundo vermelho. 
B) O hipermétrope hipocorrigido tem 
visão mais nítida sobre o fundo verde. 
C) O míope hipocorrigido tem visão 
mais nítida sobre o fundo verde. 
D) O olho emétrope tem visão mais 
nítida sobre o fundo vermelho. 
 
 
28) Qual das notações abaixo tem 
cilindro negativo de maior poder após a 
transposição? 
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A) +3,0 dsf = + 1,0 dcil a 180 
B) +1,0 dsf = + 2,50 dcil a 180 
C) +5,0 dsf = + 1,0 dcil a 180 
D) +2,0 dsf = + 0,50 dcil a 180 
 
 
29) O oftalmologista está realizando uma 
retinoscopia a um metro de distância do 
olho do paciente. Ele percebe o reflexo 
se neutralizar com uma lente de +3,0dsf. 
A refração do paciente é: 
 
A) + 3,0 dsf 
B) +2,50 dsf 
C) +2,0 dsf 
D) +1,50 dsf 
 
 
30) Na leitura a 50 cm de distância em 
uma paciente emetrope, não presbiope, a 
acomodação modifica o poder dióptrico 
do olho em: 
 
A) 3 dioptrias. 
B) 2 dioptrias. 
C) 4 dioptrias. 
D) 1 dioptria. 
 

LEGISLAÇÃO SUS 
 

31) No Brasil, a década de 80 foi 
marcada pela eclosão da crise estrutural 
(ideológica, financeira e político 
institucional) e pela consolidação das 
propostas reformadoras. Neste contexto, 
assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a fatos e acontecimentos do 
período mencionado: 
 
A) A crise ideológica teve como 
características as necessidades de 
reestruturação e ampliação dos serviços 
de saúde.  
B) Intensificação de estratégias para 
alcançar a meta proposta pela 
Conferência de Alma – Ata (Saúde para 
todos no ano 2000), como a atenção 
primária e a participação comunitária. 

C) Remodelação e ampliação dos 
hospitais da rede privada e a criação do 
INAMPS. 
D) Teve início os movimentos em 
direção ao processo de redemocratização 
do país. 
  
 
32) De acordo com os Art. 199 a 200 da 
Constituição Federal (CF), de 05 de 
outubro de 1988, pode-se afirmar que:  
 
A) Assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada, sendo permitida a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 
B) As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, de acordo as diretrizes de 
centralização. 
C) Os gestores locais do sistema único 
de saúde não poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias por meio de 
processo seletivo público.  
D) Ao sistema único de saúde compete, 
além de outras atribuições, incrementar 
em sua área de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico 
e a inovação. 
 
 
33) Constituem objetivos do Sistema 
Único de Saúde (SUS), EXCETO a 
alternativa:  
 
A) A identificação e divulgação dos 
fatores condicionantes e determinantes 
da saúde. 
B) A formulação de política de saúde 
destinada a promover redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e que 
assegurem acesso universal e igualitário 
às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 
C) Decidir sobre os aspectos 
operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão compartilhada 
do SUS, em conformidade com a 
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definição da política consubstanciada em 
planos de saúde, aprovados pelos 
conselhos de saúde. 
D) A assistência às pessoas por 
intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades 
preventivas. 
 
  
34) De acordo com o Art. 6º da Lei nº 
8080/90, estão incluídas ainda no campo 
de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 
 
A) A execução de ações de saúde 
mental. 
B) A assistência terapêutica integral, 
inclusive farmacêutica. 
C) O controle e a fiscalização de todos 
os meios de produção e serviços. 
D) Colaboração na saúde ambiental e 
suplementar. 
 
  
35) São princípios e diretrizes e do SUS, 
EXCETO a alternativa: 
 
A) Universalidade de acesso aos serviços 
de saúde em todos os níveis de 
assistência. 
B) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. 
C) Utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação 
programática. 
D) Os municípios poderão constituir 
consórcios para desenvolver em 
conjunto as ações e os serviços de saúde 
que lhes correspondam. 
 
 
36) O Sistema Único de Saúde, de 
acordo com a Lei nº 8142, de 28 de 
dezembro de 1990, conta com as 
seguintes instâncias colegiadas:  
 

A) Conferência de Saúde e Conselho de 
Saúde. 
B) Plano de Saúde, Conferência e 
Conselho de Saúde. 
C) Orçamento Participativo, Plano 
Plurianual e Fundo de Saúde. 
D) Conferência de Saúde, Conselho de 
Saúde e Comissão Intergestora 
Tripartite. 
 
  
37) Dentre as alternativas abaixo, 
assinale as prioridades contempladas no 
Pacto pela Vida, em 2016: 
 
A) Saúde do Idoso e Saúde do 
Trabalhador. 
B) Promoção da Saúde e Câncer de Colo 
de Útero e de Mamas. 
C) Mortalidade Geral e Doenças 
Cardiovasculares. 
D) Promoção da Saúde e Redução de 
Danos. 
 
 
38) São elementos constitutivos das 
Redes de Atenção à Saúde: 
 
A) A população, a estrutura 
organizacional e o modelo de atenção à 
saúde.  
B) A população, a atenção primária à 
saúde, e o modelo de gestão.  
C) A população, e as portas de entrada 
para o sistema municipal de saúde. 
D) A população, e os pontos de atenção 
secundário e terciário.  
 
   
39) De acordo com a Portaria GM nº 
2.488/2011, a modalidade de atenção 
básica deve se adequar e contribuir para 
o funcionamento das Redes de Atenção à 
Saúde, e consequentemente, as 
responsabilidades dos municípios 
também. Nesta lógica, assinale a 
alternativa correspondente às suas 
responsabilidades: 
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A) Intensificar as ações de atenção 
básica, secundária e terciária, e ampliar o 
conceito de Clínica Compartilhada. 
B) Intensificar as ações de atenção 
básica com a inserção do Programa Mais 
Médico. 
C) Inserir a estratégia de Saúde da 
Família em sua rede de serviços como 
estratégia prioritária de organização da 
atenção básica.  
D) Promover a melhoria da qualidade de 
vida e garantir a resolutividade da 
retaguarda secundária. 
 
  
40) Considerando que a Política 
Nacional de Atenção em Oftalmologia 
está organizada de forma articulada nos 
três níveis de gestão por intermédio de 
redes estaduais e regionais, assinale a 
alternativa que NÃO corresponde ao 
estabelecimento da mesma: 
 
A) Organizar uma linha de cuidados 
integrais (promoção, prevenção, 
tratamento e recuperação) para todos os 
níveis de atenção, promovendo a 
inversão do modelo de atenção. 
B) Promover a capacitação e educação 
permanente das equipes de saúde de 
todos os âmbitos da atenção, envolvendo 
os profissionais de nível superior e os de 
nível técnico, e alicerçada nos pólos de 
educação permanente em saúde. 
C) Acesso a assistência farmacêutica, a 
recursos ópticos e não ópticos 
disponibilizados pelo SUS. 
D) A regulação, a fiscalização, o 
controle e a avaliação de ações de 
atenção ao portador de doença 
oftalmológica são de competência 
exclusiva do Gestor Estadual. 
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