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Língua portuguesa 

Texto 
Alimentos especiais 

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós 
que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para 
idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que 
encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade. 

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade 
avançada, com características como uma textura mais suave do 
que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente. 

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados 
com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo. 

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, 
vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo. 

(Notícias Uol) 

01 
O título dado ao texto – Alimentos especiais – traz um adjetivo 
(especiais), que, nesse caso, significa 
(A) que pertencem a uma especialidade médica. 
(B) que não engordam e são cientificamente tratados. 
(C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos. 
(D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes. 
(E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos. 

02 
“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios”. 
Essa frase tem um problema de construção, que é 
(A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes 

termos. 
(B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”. 
(C) a utilização inadequada do verbo “apostar”. 
(D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”. 
(E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição 

“em”. 

03 
Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como 
exemplos do “politicamente correto”. 
(A) Idosos / consumidores de idade avançada. 
(B) Consumidores de idade avançada / mais velhos. 
(C) Mais velhos / terceira idade. 
(D) Terceira idade / sênior. 
(E) Sênior / idoso. 

04 
Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos 
especiais que não está adequada ao texto. 
(A) Facilidade na mastigação. 
(B) Rapidez no preparo. 
(C) Textura mais branda. 
(D) Apresentação individual. 
(E) Cozimento mais demorado. 

05 
Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no 
envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer 
que essa indústria 
(A) especializou-se em alimentos para idosos. 
(B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros. 
(C) passou a empregar grande número de idosos. 
(D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais. 
(E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço. 

06 
“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos 
consumidores de idade avançada, com características como uma 
textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados 
individualmente”. 
Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse 
segmento do texto. 
(A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após 

“dirigidos”. 
(B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de 

“idade”. 
(C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”. 
(D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”. 
(E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”. 

07 
Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que 
(A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e 

“embalados”. 
(B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem 

cozidos”. 
(C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”. 
(D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo  

“pré-cozidos”. 
(E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade. 

08 
O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses 
a partir do ponto de vista 
(A) da preocupação médica com os de idade avançada. 
(B) da produção industrial em busca de lucratividade. 
(C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade. 
(D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos. 
(E) da oferta de produtos alimentícios de base natural. 

09 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A opção dos fabricantes visa a 
(A) prevenir a obesidade e poupar energia. 
(B) evitar o desperdício e economizar tempo. 
(C) baratear o custo e causar pouco trabalho. 
(D) trazer mais facilidade e dar mais conforto. 
(E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares 

japoneses. 
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10 
“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com 
rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”. 
O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal 
reduzida adequadamente desenvolvida em 
(A) para se encaixarem. 
(B) para seu encaixotamento. 
(C) para que se encaixassem. 
(D) para que se encaixem. 
(E) para que se encaixariam. 

11 
“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que 
viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos 
desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou 
um filão no envelhecimento da sua sociedade”. 
Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome 
relativo “que”. 
Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos. 
(B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos. 
(C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações. 
(D) Introduz orações subordinadas adjetivas. 
(E) Mostra flexões de gênero e número. 

12 
“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem 
e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo”. 
Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo 
destacado. 
(A) com = companhia. 
(B) entre = posição superior. 
(C) segundo = ordem de colocação. 
(D) em (porções) = modo. 
(E) quase = intensidade. 

13 
Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por 
um processo diferente dos demais. 
(A) Alimentícia 
(B) Envelhecimento 
(C) Filezinhos 
(D) Fabricantes 
(E) Supermercados 

14 
Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada 
pode também ser corretamente empregada no plural. 
(A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”. 
(B) “Esses produtos podem ser encontrados nos 

supermercados”. 
(C) “e com características adaptadas às dificuldades para 

mastigar (...) dos mais velhos,...”. 
(D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de 

consumo”. 
(E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 

produtos em porções individuais”. 

15 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por 
(A) para a sua consumação. 
(B) para que sejam consumidos. 
(C) a fim de que se consumem. 
(D) para serem consumados. 
(E) para que fossem consumidos. 

Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
João é uma das pessoas que acham que os anos que são 
múltiplos de 7 são “anos da sorte”. 
De acordo com João o número de anos da sorte desde a 
independência do Brasil (1822) até hoje é 
(A) 26. 
(B) 27. 
(C) 28. 
(D) 29. 
(E) 30. 

17 
Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para 
guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois 
recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o 
outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz 
nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso. 
A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é 
(A) 690g. 
(B) 720g. 
(C) 760g. 
(D) 780g. 
(E) 810g. 

18 
Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de 
uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e 
branca. 
Sabe-se que: 

— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente 
atrás de Fabio. 

— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem 
está de camiseta azul. 

— Marcio e Carlos são vizinhos na fila. 
Assim, é correto afirmar que 
(A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta 

verde. 
(B) Carlos está com camiseta branca. 
(C) Marcio está de camiseta azul. 
(D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de 

Fabio. 
(E) Fabio está com camiseta branca. 
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19 
Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as  
100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos 
uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma 
a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras 
duas vacinas nesse dia. 
Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina 
B e 24 crianças tomaram a vacina C. 
O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é 
(A) 14. 
(B) 22. 
(C) 28. 
(D) 34. 
(E) 38. 

20 
Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o 
público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos 
seguintes formatos: 
I. Círculo com raio de 2,5 cm; 
II. Quadrado com lado de 4,0 cm; 
III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm. 
Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com 
comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados. 
Assinale: 
(A) se apenas I for adequado. 
(B) se apenas II for adequado. 
(C) se apenas III for adequado. 
(D) se apenas I e II forem adequados. 
(E) se todos forem adequados. 

Conhecimentos Gerais 

21 
Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética 
Médica (CEM), em vigor desde 2010: 
“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.” 
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para 
cada paciente.” 
Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes 
capítulos do CEM: 
(A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos. 
(B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos. 
(C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica. 
(D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares. 
(E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional. 

22  
O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida 
humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera 
da produção não–material, que se completa no ato de sua 
produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, 
é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve 
um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas 
especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de 
saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho 
investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de 
reabilitação.” 
(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). O processo 
de trabalho em saúde: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa–Livros, 
1999. p.176.) 

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em 
saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir. 
I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte 

do setor de serviço. 
II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e 

relacional que envolve saberes e ações. 
III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado 

por diferentes profissionais da área. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23 
Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados 
equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e 
uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um 
conhecimento altamente especializado para o seu uso. 
As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias 
acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas, como o WeChat. 
(B) A expansão de microblogs como o WhatsApp. 
(C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o 

Shazam. 
(D) A popularização de redes sociais, como o Facebook. 
(E) A disponibilidade de softwares para chamada de vídeo e voz, 

como o Skype. 

24 
Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países 
emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram 
a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de 
funcionamento de uma importante instituição financeira 
internacional voltada para a mobilização de recursos para 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em 
economias emergentes e em desenvolvimento. 
Assinale a opção que identifica corretamente a instituição 
financeira à qual o texto se refere. 
(A) Fundo Monetário Internacional (FMI) 
(B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS) 
(C) Banco Mundial (BIRD) 
(D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC) 
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33 
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
(A) complexidade crescente. 
(B) autonomia relativa. 
(C) demanda ampliada. 
(D) atenção específica. 
(E) tecnologia agregada. 

34 
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por  

16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um 
representante do Poder Executivo Estadual. 

II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o 
representante que tentar valer-se do cargo para obter 
proveito pessoal, para si ou para outrem. 

III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o 
candidato que obtiver a maioria simples de votos. 

Assinale:  
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

35 
Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
(B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população 

e das condições ambientais. 
(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras. 
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

36 
Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e  
da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à  
Lei nº 8.080/90. 
A seguir, um fragmento do referido capítulo: “documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS”. 
O fragmento refere-se 
(A) ao projeto terapêutico. 
(B) ao fluxo assistencial. 
(C) ao protocolo clínico. 
(D) aos critérios de inclusão. 
(E) ao plano de cuidado. 

37 
Com relação à participação complementar da iniciativa privada 
do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esta participação só poderá ocorrer quando as 

disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área. 

II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde. 

III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do SUS. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38 
Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada 
quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde do Município. 
(A) Conselho Municipal de Saúde 
(B) Conferência Municipal de Saúde 
(C) Comissão Intergestores Bipartite 
(D) Comissão Intergestores Tripartite 
(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

39 
Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é 
formado por 48 conselheiros. 
Assinale a opção que indica o número de representantes dos 
usuários. 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 12 
(D) 24 
(E) 48 

40 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como 
uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus 
direitos e deveres no momento de procurar atendimento de 
saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta 
uma série de direitos que devem ser garantidos. 
Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de 

acessar o conteúdo do seu prontuário. 
(B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e 

esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem 
risco à saúde pública. 

(C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes 
possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa 
de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto. 

(D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de 
saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde 
que autorizada pela Direção do hospital. 

(E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social. 
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Conhecimentos Específicos 

41 
No estudo de vergência, uma divergência de – 2 é neutralizada 
por uma lente 
(A) - 1 dioptria. 
(B) 2 prismas. 
(C) 3 prismas. 
(D) + 1 dioptria. 
(E) + 2 dioptrias. 

42 
No estudo de dioptria prismática, o valor prismático da 
descentração de 6 mm, em uma lente de 4 dioptrias, não 
importando se seu valor é positivo ou negativo, é de 
(A) 2.0 prismas. 
(B) 2.2 prismas. 
(C) 2.4 prismas. 
(D) 2.6 prismas. 
(E) 2.8 prismas. 

43 
Com relação à distância-vértice, em graus acima de 5 dioptrias, 
assinale a opção correta. 
(A) Para aumentar o grau do óculos, o paciente míope aproxima 

o óculos dos olhos. 
(B) Para aumentar o grau do óculos, o paciente hipermetrope 

aproxima o óculos dos olhos. 
(C) Para aumentar o grau do óculos, o paciente míope distancia o 

óculos dos olhos. 
(D) Tanto faz aproximar ou distanciar o óculos dos olhos; o grau é 

o que está escrito. 
(E) Isto funciona melhor nos graus baixos de astigmatismo. 

44 
Em paciente com tumor na região occipital direita, pensa-se 
encontrar, no campo visual, uma hemianopsia 
(A) homônima direita. 
(B) homônima esquerda. 
(C) homônima central. 
(D) heterônima bitemporal. 
(E) heterônima binasal. 

45 
Em um defeito pupilar da via aferente direita, o reflexo pupilar 
fotomotor do olho direito apresenta 
(A) direto e indireto abolidos. 
(B) direto e indireto preservados. 
(C) direto preservado e indireto abolido. 
(D) direto abolido e indireto preservado. 
(E) direto abolido e indireto abolido. 

46 
Assinale a opção que indica a cirurgia que representa, 
atualmente, a primeira indicação no glaucoma congênito. 
(A) Ciclodiálise. 
(B) Goniotomia. 
(C) Iridencleise. 
(D) Trepanação de Elliot. 
(E) Iridectomia. 

47 
Na celulite orbitária aguda, o agente etiológico mais frequente 
em crianças de até 4 anos de idade, é 
(A) Streptococcus pneumoniae. 
(B) Stafilococcus aureus. 
(C) Haemophylus influenza. 
(D) Stretococcus pyogenes. 
(E) Klebsiella pneumoniae. 

48 
Os descolamentos de retina regmatogênicos ocorrem entre as 
seguintes camadas: 
(A) coroide e o epitélio pigmentado da retina. 
(B) limitante externa e nuclear interna. 
(C) nuclear externa e nuclear interna. 
(D) epitélio pigmentado da retina e neuroepitelial. 
(E) membrana de Bruch e epitélio pigmentado da retina. 

49 
Assinale a opção que indica o sinal mais precoce de 
comprometimento ocular na hanseníase. 
(A) Madarose. 
(B) Lagoftalmo. 
(C) Uveíte anterior. 
(D) Hipoestesia corneana. 
(E) Ceratite seca. 

50 
Assinale a opção que indica a causa mais frequente de exoftalmia 
unilateral em adulto. 
(A) Hemangioma cavernoso. 
(B) Pseudo tumor inflamatório. 
(C) Orbitopatia de Graves. 
(D) Mucocele. 
(E) Glioma do nervo óptico. 

51 
Assinale a opção que indica a estrutura ocular que possui epitélio 
pavimentoso estratificado não queratinizado. 
(A) Corpo ciliar 
(B) Pigmentário da retina 
(C) Íris 
(D) Córnea 
(E) Cristalino 

52 
O cristalino se origina, embriologicamente, do 
(A) endoderma profundo. 
(B) ectoderma superficial. 
(C) mesoderma. 
(D) crista neural. 
(E) ectoderma neural. 

53 
No caso de suspeita clínica de coroidorretinopatia serosa central, 
assinale a opção que indica o exame que melhor confirma o 
diagnóstico. 
(A) Campo visual. 
(B) Acuidade visual. 
(C) Curva diária da pressão intraocular. 
(D) Ultrassonografia do globo ocular. 
(E) Angiofluoresceinografia. 
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54 
Assinale a opção que indica a forma de artrite idiopática infantil 
que mais comumente causa uveíte anterior. 
(A) Doença de Still 
(B) Pauciarticular 
(C) Poliarticular 
(D) Óculoarticular 
(E) Simétrica 

55 
Os infiltrados corneano sub-epileliais inflamatórias focais ou 
difusas, são frequentes na 
(A) adenovirose. 
(B) úlcera micótica. 
(C) distrofia de Meesman. 
(D) distrofia de Fuchs. 
(E) úlcera bacteriana. 

56 
A transposição da refração +2.00 esf. combinado com – 1.50 cil.  
a 90° é igual a 
(A) +3.50 esf. combinado com -1.50 cil. a 90°. 
(B) +0.50 esf. combinado com – 1.50 cil. a 180°. 
(C) -3.50 esf. combinado com +1.50 cil. a 180°. 
(D) -0.50 esf. combinado com + 1.50 cil. a 90°. 
(E) +0.50 esf. combinado com + 1.50 cil. a 180°. 

57 
Os achados em fundo de olho de exsudatos algodonosos, 
representam 
(A) a hipertensão nas arteríolas terminais na camada plexiforme 

externa. 
(B) a hipertensão venular na camada plexiforme interna. 
(C) a hipertensão intracraniana. 
(D) a obstrução da arteríola pré-capilar. 
(E) os microbloqueios da rede capilar na camada de fibras 

nervosas. 

58 
Normalmente, para pleno funcionamento retiniano, a pressão 
intraocular está 
(A) acima da mínima da artéria central da retina. 
(B) entre a máxima e a mínima da artéria central da retina. 
(C) próximo da máxima da artéria central da retina. 
(D) abaixo da mínima da artéria central da retina. 
(E) abaixo da pressão venosa laminar episcleral. 

59 
O achado de drusas em fundo de olho, representa 
(A) a lesão patognomônica de hipertensão arterial. 
(B) os depósitos de colesterol na camada ganglionar. 
(C) os restos de microaneurismas retinianos fibrosados. 
(D) os depósitos de cálcio na membrana limitante interna. 
(E) os depósitos hialinos na membrana de Bruch. 

60 
As pérolas de Elsching significam 
(A) lesão isquêmica da unidade coriocapilar. 
(B) lesão isquêmica do unidade capilar da retina. 
(C) lesão isquêmica venular retiniana. 
(D) proliferação do epitélio cristaliniano. 
(E) proliferação de material cortical do cristalino. 

61 
No teste bicromático, quando um paciente míope vê mais 
nitidamente os optotipos do lado vermelho, conclui-se que esse 
paciente 
(A) é hipocorrigido. 
(B) necessita de corrigir o astigmatismo. 
(C) é hipercorrigido. 
(D) necessita de mais lentes positivas. 
(E) necessita de redução de lentes negativas. 

62 
A inversão do canal de Cloquet, observado a biomicoscopia do 
vítreo, é um dos sinais de 
(A) glaucoma. 
(B) uveíte. 
(C) edema de papila. 
(D) retinoblastoma. 
(E) hialose asteróide. 

63 
Cegueira legal corresponde à acuidade visual do melhor olho 
(A) menor ou igual a 20/100 e campo visual menor que 120°. 
(B) menor ou igual a 20/200 e campo visual menor que 20°. 
(C) menor ou igual a 20/400 e campo visual menor que 90°. 
(D) menor ou igual a 20/100 e campo visual menor que 90°. 
(E) menor ou igual a 20/200 e campo visual menor que 120°. 

64 
O teste de oclusão de um olho de paciente com desvio vertical 
dissociado provoca, nesse olho, 
(A) inciclodução, adução e elevação. 
(B) inciclodução, abdução e elevação. 
(C) elevação, exciclodução e abdução. 
(D) abaixamento, exciclodução e abdução. 
(E) exciclodução, adução e abaixamento. 

65 
A refração estática de um olho é + 3.00 esf., combinado com  
-5.00 cil. a 180°, significa 
(A) hipermetropia de + 5.00 horizontal e miopia de -2.00 vertical. 
(B) hipermetropia de + 3.00 vertical e miopia de -5.00 horizontal. 
(C) hipermetropia de + 3.00 horizontal e miopia de -5.00 vertical. 
(D) hipermetropia de + 3.00 horizontal e miopia de -2.00 vertical. 
(E) hipermetropia de + 5.00 vertical e miopia de -2.00 horizontal. 

Atenção: o texto a seguir refere-se às questões 66 e 67. 
Paciente de 26 anos, do sexo feminino, cor parda, procura a 
emergência com queixa de olhos vermelhos, que iniciou ontem 
no olho direito e agora amanheceu em ambos os olhos (AO) com 
as pálpebras coladas. Sente muita ardência. Ao exame ocular: a 
visão mantém preservada; intensa hiperemia da conjuntiva; 
pressão bidigital de AO normal; abundante secreção branco 
amarelada, colando os cílios. Reflexo luminoso sobre a córnea 
com margem regular em todas as posições pesquisadas. 

66 
Assinale a opção que indica o diagnóstico para o caso descrito. 
(A) Conjuntivite bacteriana. 
(B) Ceratite bacteriana. 
(C) Cerato-conjuntivite bacteriana. 
(D) Blefaro-conjuntivite escamosa. 
(E) Glaucoma agudo de fechamento angular. 
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67 
Assinale a opção que indica o tratamento adequado para o caso 
descrito. 
(A) Somente limpeza dos cílios. 
(B) Colírio antisséptico é o suficiente. 
(C) Colírio antimicrobiano com frequência. 
(D) Colírio parassimpáticomimético com frequência. 
(E) Inibidores da anidrase carbônica. 

Atenção: o texto a seguir refere-se às questões 68 e 69. 
Paciente de 32 anos de idade, feminina, usuária de lentes de 
contato, mas sem cuidar adequadamente da higiene delas. 
Amanheceu com queixa de olho direito vermelho, doloroso, baixa 
de visão e, discretamente, com as pálpebras coladas pela manhã. 
Ao exame constatou-se baixa de visão do olho direito, que não 
melhora com correção; olho direito vermelho, discreta secreção 
branco-amarelada, reflexo luminoso sobre a córnea do olho 
direito irregular e superfície corneana com uma área 
esbranquiçada. 

68 
Assinale a opção que indica o diagnóstico para o caso descrito. 
(A) Conjuntivite bacteriana. 
(B) Ceratite bacteriana. 
(C) Ceratite virótica. 
(D) Conjuntivite virótica. 
(E) Glaucoma agudo de fechamento angular. 

69 
Assinale a opção que indica o tratamento adequado este caso. 
(A) Voltar imediatamente ao uso das lentes de contato. 
(B) Colírio de antibiótico, com frequência. 
(C) Colírio antivirótico, com frequência. 
(D) Colírio de corticosteroide. 
(E) Inibidor da anidrase carbônica. 

70 
Criança nasceu com desvio dos olhos. No teste de cobertura 
alternante, o olho recém descoberto corre para fora para fixar, 
enquanto o outro olho é coberto. Isto ocorre em ambos os olhos, 
separadamente, e com a correção óptica total ainda permanece 
um pequeno desvio. 
Assinale a opção que indica, respectivamente, o diagnóstico e o 
tratamento para o caso descrito. 
(A) Exotropia e manter a correção óptica. 
(B) Endotropia e cirurgia. 
(C) Hipertropia e retirar seus óculos. 
(D) Paralisia e colírio de atropina. 
(E) Exotropia com hipertropia e colírio parassinpáticomimético. 
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