Médico Oftalmologista

(ROSA, João Guimarães. Fita verde no cabelo. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1998)

PORTUGUÊS
O texto a seguir se refere às questões de 01 a 04.
Fita verde no cabelo
Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem
menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e
mulheres que esperavam, e meninos e meninas que
nasciam e cresciam.
Todos com juízo, suficientemente, menos uma
meninazinha, a que por enquanto. Aquela, um dia, saiu
de lá, com uma fita verde inventada no cabelo.
Sua mãe mandara-a, com um cesto e um pote, à avó,
que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia.
Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma
vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava
vazio, que para buscar framboesas.
Daí, que, indo, no atravessar o bosque, viu só os
lenhadores, que por lá lenhavam; mas o lobo nenhum,
desconhecido nem peludo. Pois os lenhadores tinham
exterminado o lobo.
Então, ela, mesma, era quem se dizia:
– Vou à vovó, com cesto e pote, e a fita verde no cabelo,
o tanto que a mamãe me mandou.
A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele
moinho, que a gente pensa que vê, e das horas, que a
gente não vê que não são.
E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de
cá, louco e longo, e não o outro, encurtoso. Saiu, atrás
de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha-lhe
correndo, em pós.
Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com
inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em
botão, e com ignorar se cada uma em seu lugar as
plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a
gente tanto por elas passa.
Vinha sobejadamente.
Demorou, para dar com a avó em casa, que assim lhe
respondeu, quando ela, toque, toque, bateu:
– Quem é?
– Sou eu… – e Fita-Verde descansou a voz. – Sou sua
linda netinha, com cesto e pote, com a fita verde no
cabelo, que a mamãe me mandou.
Vai, a avó, difícil, disse: – Puxa o ferrolho de pau da
porta, entra e abre. Deus te abençoe. Fita-Verde assim
fez, e entrou e olhou.
A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar
agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado um
ruim defluxo. Dizendo: – Depõe o pote e o cesto na arca,
e vem para perto de mim, enquanto é tempo.
Mas agora Fita-Verde se espantava, além de entristecerse de ver que perdera em caminho sua grande fita verde
no cabelo atada; e estava suada, com enorme fome de
almoço. Ela perguntou:
– Vovozinha, que braços tão magros, os seus, e que
mãos tão trementes!
– É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha
neta… – a avó murmurou.
– Vovozinha, mas que lábios, aí, tão arroxeados!
– É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha
neta… – a avó suspirou.
– Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados, nesse
rosto encovado, pálido?
– É porque já não estou te vendo, nunca mais, minha
netinha… – a avó ainda gemeu.
Fita-Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo
pela primeira vez. Gritou: – Vovozinha, eu tenho medo do
Lobo!…
Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado
ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo.

01) Entre “Fita verde no cabelo” e um antigo conto de
fadas há o que chamamos de:
a) Coerência.
b) Paródia.
c) Intertextualidade.
d) Coesão.
e) Plágio.
02) A avó de Fita-Verde:
a) Já havia falecido quando a menina chegou a sua casa.
b) Foi desfalecendo, conforme conversava com a neta, e
morreu.
c) Estava bem de saúde.
d) Não há como afirmar se estava morrendo.
e) Nenhuma das anteriores.
03) É característica do estilo de Guimarães Rosa a
criação e recriação da linguagem, na forma de
neologismos (novos vocábulos), do uso de gírias e da
união de palavras novas e antigas. São exemplos desse
estilo:
a) Acolá, princesinhas, arroxeados.
b) Rebuçada, encovado, defluxo.
c) Meninazinha, peludo, borboletas.
d) Buquê, sobejadamente, suada.
e) Velhavam, inalcançar, encurtoso.
04) Assinale a alternativa em que o grau diminutivo tem
valor afetivo:
a) Meninazinha.
b) Plebeinha.
c) Princesinha.
d) Vovozinha.
e) Igualzinha.
05) O substantivo classificado como sobrecomum é
aquele cuja forma única (um só gênero) é utilizada tanto
para o masculino, quanto para o feminino. São
substantivos sobrecomuns:
a) Dentista, repórter, professor.
b) Estudante, sujeito, menino.
c) Vítima, indivíduo, cônjuge.
d) Cobra, mártir, filho.
e) Nenhuma das anteriores.
06) Nas sentenças:
Um Renoir custa caríssimo!
Ele gosta é de água que passarinho não bebe...
Vamos embarcar no trem das nove.
Estou morrendo de sede!
Temos:
a) Metonímia, eufemismo, catacrese, hipérbole.
b) Metáfora, catacrese, aliteração, pleonasmo.
c) Metonímia, antítese, hipérbole, paradoxo.
d) Metáfora, assonância, silepse, hipérbole.
e) Metáfora, sinestesia, ironia, onomatopeia.
07) As formas verbais de “competir”, “caber”, “pôr” e
“ouvir” na primeira pessoa do singular do presente do
indicativo são:
a) Compete, cabo, ponhei, ouço.
b) Competo, caibo, ponho, ouço.
c) Competi, cabe, coloco, ouvo.
d) Competirei, caibo, porei, ouço.
e) Compito, caibo, ponho, ouço.
08) Observe as sentenças:
I - Eu trabalhava naquele escritório.
II - Eu trabalhei naquele escritório.
Quanto ao uso dos verbos, podemos afirmar que:

a) Em I, o verbo, no pretérito mais-que-perfeito, expressa
uma ação que ocorreu no passado e foi concluída.
b) Em II, o verbo, no pretérito perfeito, expressa uma
ação que ocorreu no passado e foi concluída.
c) Em I, o verbo, no pretérito imperfeito, expressa uma
ação que ocorreu no passado e foi concluída.
d) Em II, o verbo, no pretérito mais-que-perfeito,
expressa uma ação habitual do passado.
e) Em I, o verbo, no pretérito perfeito, expressa uma
ação habitual no passado.
09) Assinale a alternativa que indica o uso correto do
particípio:
a) Eu já tinha chego em casa quando você apareceu.
b) Espero que você já tenha aceito minhas desculpas.
c) Quanto do seu dinheiro já foi gastado?
d) Maria havia pegado o ônibus para ir embora.
e) Nenhuma das anteriores.
10) “A partir de amanhã, serão feitas alterações nos
horários dos funcionários”. Uma outra forma de se dizer o
trecho grifado, utilizando-se um pronome oblíquo (de
acordo com a norma culta da língua) e mantendo-se o
mesmo sentido é:
a) Far-se-ão.
b) Se farão.
c) Farão-se.
d) Fará-se.
e) Se fará.
MATEMÁTICA
11) Uma loja de roupas recebeu uma remessa com 200
camisas e 100 calças. Das peças recebidas, 10% das
camisas estavam com um pequeno defeito e 7% das
calças tinham problemas com o zíper. O total das peças
com defeitos representa, em relação ao total de peças
recebidas, uma porcentagem de:
a) 27%.
b) 20%.
c) 17%.
d) 10%.
e) 9%.
12) O aumento salarial de certa categoria de
trabalhadores seria de apenas 4%, após negociação esta
mesma categoria conseguiu mais 60% de aumento sobre
o percentual original de 4%. Desta forma, o percentual de
reajuste conseguido foi de:
a) 6,4%.
b) 8%.
c) 10%.
d) 12,4%.
e) 64%.
13) Uma aluna muito aplicada assiste em casa aulas de
revisões de matemática de 5 em 5 dias e faz
exercícios extras de 3 em 3 dias. As duas atividades
são realizadas no mesmo dia, a cada:
a) 10 dias.
b) 15 dias.
c) 20 dias.
d) 30 dias.
e) 45 dias.
14) Para organizar as cadeiras para uma palestra, 6
funcionários de uma escola, todos com a mesma
capacidade de produção, trabalharam por 3 horas.
Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos

com o mesmo rendimento dos iniciais, deveriam
trabalhar um total de tempo, igual a:
a) 1,8 minutos.
b) 18 minutos.
c) 108 minutos.
d) 118 minutos.
e) 128 minutos.
15) A forma fatorada da raiz quadrada de 3375 é
equivalente a:
a) 15.
b) 15 √8.
c) 15 √15.
d) 25 √3.
e) 225 √15.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as
transferências
intergovernamentais
de
recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Qual lei o texto acima se refere?
a) Lei 8.080/90.
b) Lei 8.142/90.
c) Decreto 7.508/11.
d) Lei 2.488/11.
e) Nenhuma das alternativas.
17) De acordo com a Lei 8.142/90 assinale a alternativa
correta sobre como serão alocados os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS).
I - Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta
e indireta.
II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional.
III - Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério
da Saúde.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas III está correta.
d) Apenas I e II estão corretas.
e) Apenas II e III estão corretas.
18) “Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a
permitir o planejamento, a programação descentralizada
e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais
com impacto na situação, nos condicionantes e
determinantes da saúde das coletividades que
constituem aquele território sempre em consonância com
o princípio da equidade;”
O texto acima está relacionado a fundamentos e
diretrizes de qual Lei?
a) Lei 8.080/90.
b) Lei 8.142/90.
c) Decreto 7.508/11.
d) Lei 2.488/11.
e) Nenhuma das alternativas.
19) A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde
da Família sua estratégia prioritária para expansão e
consolidação da atenção básica. Faz parte das funções
na rede de atenção à saúde, exceto:
a) Ser base.
b) Ser resolutiva.
c) Coordenar o cuidado.
d) Ordenar as redes.
e) programação e implementação.

20) Dos objetivos e atribuições do SUS previstos na Lei
8.080/90, é correto afirmar que:
I - A identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
II - A execução de ações como: vigilância sanitária;
vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador apenas.
III - 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.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Todos os itens estão corretos.
e) Todos os itens estão incorretos.
21) Sobre as atribuições comuns da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios previstos na Lei
8.080/90, marque V para as alternativas verdadeiras e F
para as alternativas falsas.
( ) Definição das instâncias e mecanismos de controle,
avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.
( ) Administração dos recursos orçamentários e
financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
( ) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível
de saúde da população e das condições ambientais.
( ) Organização e coordenação do sistema de
informação em saúde.
( ) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento
de padrões de qualidade para promoção da saúde do
trabalhador.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) V, F, V, F, F.
b) V, V, V, V, V.
c) V, V, F, F, F.
d) V, V, V, F, F.
e) F, V, F, F, V.
22) “Mapa da Saúde – é uma terminologia nova para
algo que sempre foi feito, mas sem a sistematização que
está proposta, isto é, a descrição de todas as ações e
serviços de saúde, públicos e privados, disponíveis em
determinado território, que permitirão a definição de
metas para a organização das redes de atenção à saúde;
o Ministério da Saúde está organizando um aplicativo
para oferecer aos gestores para a elaboração do Mapa
da Saúde.”
O texto acima se encontra em qual legislação?
a) Lei 8.080/90.
b) Lei 8.142/90.
c) Decreto 7.508/11.
d) Lei 2.488/11.
e) Nenhuma das alternativas.
23) De acordo com a Decreto 7.508/11 o acesso às
ações e aos serviços de saúde deve ser universal,
igualitário e ordenado e para assegurá-lo caberão as
seguintes atribuições aos entes federativos:
I - Garantir a transparência, a integralidade e a equidade
no acesso às ações e aos serviços de saúde.
II - Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços
de saúde.
III - Monitorar o acesso às ações e aos serviços de
saúde.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Todos os itens estão incorretos.
c) As alternativas I e II estão corretas.
d) As alternativas II e III estão corretas.

e) As alternativas I e III estão corretas.
24) De acordo com a Decreto 7.508/11 considera-se
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde:
a) O conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade decrescente, com a
finalidade de garantir o mínimo de assistência à saúde.
b) É novidade a materialização dessa definição
apresentando quatro serviços que darão inicio ao acesso
universal, igualitário e ordenado que se completará na
rede regionalizada e hierarquizada: serviços de atenção
primária, de atenção de urgência e emergência, de
atenção psicossocial e serviços especiais de acesso
aberto.
c) O conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade crescente, com a finalidade
de garantir a integralidade da assistência à saúde.
d) Conceito novo que formaliza o acordo de colaboração
firmado entre entes federativos que hoje é firmado por
meio do instrumento do Pacto pela Saúde denominado
Termo de Compromisso de Gestão.
e) Nenhuma das alternativas.
25) O Sistema de Informação Estratégica do SUS que
permite obter informações de famílias, condições de
moradia e saneamento, situação de saúde, produção e
composição das equipes é o:
a) SINASC.
b) SINAN.
c) SIM.
d) E-SUS.
e) Todas as alternativas estão corretas.
26) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os
gestores do SUS em torno de prioridades que
apresentam impacto sobre a situação de saúde da
população brasileira. O trabalho nesta área deve seguir
algumas diretrizes. Marque V para as alternativas
verdadeiras e F para as alternativas falsas.
( ) Estímulo às ações intersetoriais, visando a
integralidade da atenção.
( ) Divulgação e informação sobre a Política Nacional
de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde,
gestores e usuários do SUS.
( ) O acolhimento preferencial em unidades de saúde,
respeitado o critério de risco.
(
) Promoção do envelhecimento ativo e saudável.
(
) Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) V, F, F, V, V.
b) V, V, F, F, V.
c) V, F, V, V, F.
d) V, V, V, V, V.
e) F, F, F, F, F.
27) Um dos princípios da Política Nacional de
Humanização é a Transversalidade.
Sobre a afirmação acima, assinale a alternativa correta.
a) É reconhecer que as diferentes especialidades e
práticas de saúde podem conversar com a experiência
daquele que é assistido.
b) É reconhecer o que o outro traz como legítima e
singular necessidade de saúde.
c) Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos
processos de análise e decisão quanto a ampliação das
tarefas da gestão.
d) Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis,
que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no
processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre
as pessoas.
e) É uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é
contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e

do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e
a complexidade do processo saúde/doença.
28) A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de
Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve
orientar a descentralização das ações e serviços de
saúde e os processos de negociação e pactuação entre
os gestores. Marque a alternativa que não é objetivo da
regionalização.
a) Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;
b) Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades
sociais e territoriais e promover a equidade, ampliando a
visão nacional dos problemas, associada à capacidade
de diagnóstico e decisão loco regional, que possibilite os
meios adequados para a redução das desigualdades no
acesso às ações e serviços de saúde existentes no país;
c) O financiamento para a Gestão destina-se ao custeio
de ações específicas relacionadas com a organização
dos serviços de saúde, acesso da população e aplicação
dos recursos financeiros do SUS.
d) Potencializar o processo de descentralização,
fortalecendo estados e municípios para exercerem papel
de gestores e para que as demandas dos diferentes
interesses loco-regionais possam ser organizadas e
expressadas na região;
e) Racionalizar os gastos e otimizar os recursos,
possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de
saúde de abrangência regional.
29) A NOAS – SUS 01/02 resulta do contínuo movimento
de pactuação entre os três níveis de gestão, visando o
aprimoramento do Sistema Único de Saúde. Conforme
estabelecido, o Plano Diretor de Regionalização dever
ser elaborado na perspectiva de garantir:
I - O acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de
sua residência, a um conjunto de ações e serviços:
assistência
pré-natal,
parto
e
puerpério,
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil; cobertura universal do esquema preconizado
pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as
faixas etárias; ações de promoção da saúde e prevenção
de doenças, dentre outros.
II - O acesso de todos os cidadãos aos serviços
necessários à resolução de seus problemas de saúde,
em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante
o estabelecimento de compromissos entre gestores para
o atendimento de referências intermunicipais.
III - Assistência à saúde de forma plena, com
financiamento pelo SUS, para construção de unidades
hospitalares privadas visando ampliar a cobertura
assistencial no nível terciário.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) Apenas II está correta.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Apenas I e II estão corretas.
30) Da Política de Atenção de Alta Complexidade/Custo
no SUS são atribuições do Ministério da Saúde, exceto:
a) Vistoria de serviços, quando lhe couber, de acordo
com as normas de cadastramento estabelecidas pelo
próprio Ministério da Saúde.
b) Definição de incorporação dos procedimentos a serem
ofertados à população pelo SUS.
c) Definição do elenco de procedimentos de alta
complexidade.
d) Estabelecimento de estratégias que possibilitem o
acesso mais equânime diminuindo as diferenças
regionais na alocação dos serviços.

e) Condução do processo de contratação.
31) Os riscos de morbilidade ocular nos recém‐nascidos
(RN) podem ser agrupados segundo três níveis: fatores
de risco, história familiar, sinais e sintomas
oftalmológicos. Considerando os fatores de risco, analise
as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta.
I - Prematuridade de baixo peso: Retinopatia da
prematuridade (RP).
II - Síndromes malformativos.
III - Complicações sistémicas perinatais: Sepses,
Infecção TORCH, Infecção HIV, Doenças metabólicas,
Doenças neurológicas, Traumatismos de parto.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas III está correta.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Todos os itens estão corretos.
32) Em relação a retinopatia da prematuridade, marque a
alternativa incorreta.
a) Não é obrigatório o rastreio de todos os
recém‐nascidos
prematuros,
com
risco
de
desenvolverem Retinopatia da Prematuridade.
b) Os critérios utilizados para rastreio de retinopatia da
prematuridade são: peso ao nascer menor ou igual a
1500g. Idade gestacional inferior ou igual a 32 semanas.
Por orientação do neonatologista.
c) A leucocória pode ser visível apenas tardiamente, em
fase já irreversível d) Esta doença pode ser silenciosa,
progredindo para a cegueira, sem apresentar sinais
exteriores da sua presença.
e) A retinopatia da prematuridade (RP) é uma doença
vaso proliferativa da retina que pode afetar o grupo de
recém‐nascidos prematuros de muito baixo peso à
nascença.
33) Em relação ao ceratocone, marque a alternativa
correta.
a) É uma patologia ocular não-inflamatória e autolimitada caracterizada pelo afinamento progressivo da
parte central da córnea. No ceratocone, a córnea assume
uma forma de cone, por isso, o nome, o que acarreta na
percepção de imagens distorcidas.
b) O principal sintoma dessa doença é a diminuição da
visão.
c) É ainda muito mais frequente em portadores de
síndromes como a de Down, Turner, Ehlers-Danlos e de
Marfan, além de pessoas alérgicas, entre outros casos.
d) O ceratocone inicia-se geralmente na adolescência,
em média, por volta dos 16 anos de idade, embora
tenham sido relatados casos de início aos 6 anos de
idade.
e) Todas as alternativas estão corretas.
34) A Retinopatia Diabética (RD) é a principal
manifestação ocular da diabetes. Caracteriza‐se por
alterações graduais e progressivas da microcirculação
retiniana. Sobre a retinopatia diabética, marque a
alternativa correta.
a) É a manifestação ocular da diabetes caracterizada por
alterações graduais e progressivas na microcirculação
retiniana, com permeabilidade vascular aumentada,
áreas de não perfusão retiniana e proliferação intraocular
de vasos retinianos anormais.
b) O estado inicial da RD caracteriza‐se por alterações
vasculares mínimas, que incluem micro‐aneurismas.
Com a progressão, há perturbações na permeabilidade
vascular, com alterações venosas, ruptura da barreira
hemato‐retiniana, edema da retina e exsudados, que
progressivamente se agravam.
c) Na RD Não Proliferativa (RDNP), o envolvimento da
mácula pelo edema e/ou isquemia leva à diminuição da

visão central. A este quadro chama‐se maculopatia
diabética.
d) Na progressão, a RD Proliferativa (RDP)
caracteriza‐se
pelo
desenvolvimento
de
neovascularização; os neovasos representam um risco
acrescido de hemorragia retiniana e vítrea, com
consequente diminuição da acuidade visual, bem como
de formação de membranas pré‐retinianas, que podem
determinar rasgaduras e descolamento da retina.
e) Todas as alternativas estão corretas.
35) Sobre o descolamento de retina, marque a alternativa
incorreta.
a) O descolamento de retina é a separação da retina da
parte subjacente que a sustenta.
b) A malha de nervos que constitui a parte sensível à luz
da retina forma uma película delgada aderida firmemente
ao tecido de sustentação subjacente. Quando essas
duas camadas se separam, a retina perde sua função o
que significa perda visual.
c) O tratamento deve ser cirúrgico (aplicação de laser ou
cirurgia convencional).
d) O descolamento de retina é doloroso, mas pode-se
observar distorções visuais, raios luminosos ou manchas
escuras no campo visual.
e) O descolamento de retina pode começar em uma
pequena área, mas, quando não tratado, pode ocorrer
descolamento de toda a retina.

