
 
SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS 

Edital n. 01/2009 

OFTALMOLOGIA 
Código 132 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

Este caderno contém as questões de Cirurgia Geral, Clínica Médica, 
Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos. 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
                                           A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

                                           CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
 

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição 
das respostas do rascunho para a Folha de Respostas. 

 

ATENÇÃO: Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ―Será proibido, […] fazer uso 
ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep […] ou qualquer 
outro equipamento eletrônico. O uso […] determinarão a exclusão do candidato do processo seletivo 
[…].‖ (Item 7.20) 

Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o 
prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de 
questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e 
assinada. 

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS 
 

 
 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de mais de uma 
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 70 (setenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim 

distribuídas: 4 (quatro) questões de Cirurgia Geral, 4 

(quatro) questões de Clínica Médica, 4 (quatro) questões de 

Ginecologia/Obstetrícia, 4 (quatro) questões de Pediatria e 

4 (quatro) questões de Saúde Pública e 50 (cinquenta) 

questões de Conhecimentos Específicos, todas 

perfeitamente legíveis. 

 

Havendo algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas, para que ele tome as providências 

necessárias. 

 

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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 Conhecimentos Gerais 
 
 

CIRURGIA GERAL  
 
 

Questão 1 

Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular. 

B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia. 

C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento 
rápido do potássio. 

D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes 
para diminuição dos níveis séricos de potássio. 

 
 

Questão 2 

Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total. 

B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total 
sérico. 

C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia. 

D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia. 
 
 
 

Questão 3 

Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro 

acometido. 

B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou 
antigo. 

C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha, 
é a limitação da dorsiflexão do pé. 

D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado. 
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Questão 4 

Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção. 

B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de 
risco associados. 

C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico. 

D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com 
a incidência de complicações pós-operatórias. 
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CLÍNICA MÉDICA 

 

Questão 5 

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é CORRETO afirmar que 
 
A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo. 

B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações 
do hipotireoidismo. 

C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante são encontrados no 
hipertireoidismo primário. 

D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída. 
 
 

Questão 6 

Em relação à tromboembolia pulmonary, é INCORRETO afirmar que 
 
A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença. 

B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns. 

C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o 
diagnóstico geralmente não é feito ante-mortem. 

D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente 
contraindicado. 

 
 

Questão 7 

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica. 
 

I.  Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou 
completa, em até seis semanas. 

II.  No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até 
24 horas. 

III.  Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas, 
sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.   

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

B) apenas a afirmativa II está correta. 

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) todas as afirmativas estão corretas. 
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Questão 8 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I estabelecendo a melhor correlação 
entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações. 
 
                 COLUNA I                                                COLUNA II 
 
1. Bloqueadores beta-adrenérgicos 

2. Bloqueadores do canal de cálcio 

3. Bloqueadores dos receptores de 
angiotensina 

4. Inibidores da enzima conversora de 
angiotensina 

(    ) Agravamento de insuficiência 
arterial periférica 

(    ) Edema 

(    ) Menor efeito em negros 

(    ) Tosse 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (4) (3) (1) (2)  

B) (2) (1) (4) (3) 

C) (1) (3) (2) (4) 

D) (1) (2) (3) (4) 



7 

 

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 

 
 

Questão 9 

Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia 
endometrial.  
 
O dia do ciclo menstrual em que deve ser realizado esse exame é o 
 
A) 3º.  

B) 14º. 

C) 20º.  

D) 26º. 

 
 

Questão 10 

O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas 
predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da 
menstruação.  
 
Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio 
disfórico pré-menstrual. 
 
A) Inibidores da recaptação de serotonina 

B) Ansiolíticos 

C) Diuréticos 

D) Anticoncepcionais orais cíclicos 
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Questão 11 

Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos 
exames complementares na pré-eclâmpsia leve. 
 

I.  Caracterização: elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em 
qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa. 

II.  Tratamento: ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em 
decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável. 

III.  Exames complementares: função renal (proteinúria de 24 horas, ureia, creatinina, 
ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH) 
repetidos, semanalmente, se clínica estável. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas a afirmativa I é verdadeira. 

B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 

C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  

D) todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
 

Questão 12 

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto 
e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.  
 
(    ) O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de 

contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de 
10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical. 

(    ) O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra 
com a expulsão total do feto. 

(    ) O terceiro período compreende a expulsão da placenta. 

(    ) O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer 
anormalidade. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (V) (V) (F) (F) 

C) (F) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (V) (V) 
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 PEDIATRIA 
 
 

Questão 13 

Em crianças, a tétrade clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento 
do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de 
 
A) insuficiência renal aguda. 

B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma). 

C) insuficiência cardíaca congestiva. 

D) desidratação aguda do segundo grau. 

 

Questão 14 

São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, EXCETO 
 
A) obesidade. 

B) fumo. 

C) álcool. 

D) hemoglobinopatia SS. 

 

Questão 15 

Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de 
3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e 
desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com 
 
A) 7,0 Kg e 70 cm. 

B) 9,5 Kg e 75 cm. 

C) 10,5 Kg e 80 cm. 

D) 11,0 Kg e 83 cm. 

 

Questão 16 

Assinale a droga que NÃO causa Síndrome de Abstinência Neonatal. 
 
A) Difenidramina 

B) Diazepan 

C) Imipramina 

D) Dipirona 
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SAÚDE PÚBLICA 

 
 

Questão 17 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando cada estudo com a 
respectiva medida de associação.  
 
COLUNA I      COLUNA II 
 

1. Ecológico (    ) Odds Ratio 

2. Caso-Controle (    ) Risco Relativo 

3. Seccional (    ) Razão de Médias 

4. Coorte (    ) Razão de Prevalência 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (2) (4) (1) (3) 

B) (4) (2) (3) (1) 

C) (3) (4) (2) (1) 

D) (3) (1) (2) (4) 

 
 

Questão 18 

O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à 
exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos 
identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da 
população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos 
da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação 
forte e significante entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de 
pulmão, estômago e cólon. 
 
Esse é um estudo caracterizado como: 
 
A) seccional. 

B) caso-controle. 

C) coorte histórica. 

D) ecológico. 
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Questão 19 

A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único 
de Saúde – SUS é viabilizada pela 
 
A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais. 

B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do 
sistema.  

C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade. 

D) participação das comunidades nas campanhas de saúde. 
 
 

Questão 20 

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas. 
 

I.  As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH’s que usam como critério o 
pagamento por procedimento. 

II.  O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em 
que o município se encontra.  

III.  A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar 
recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes. 

 
A análise permite concluir que  
 
A) está correta apenas a afirmativa I. 

B) estão corretas todas as afirmativas.  

C) estão corretas apenas as afirmativas II e III. 

D) estão corretas apenas as afirmativas I e II. 
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 Conhecimentos Específicos  

 

Questão 21 

Na fossa patelar, o corpo vítreo está separado do cristalino pelo espaço de 
 
A) Berger. 

B) Erggelet. 

C) Hannover. 

D) Petit. 

 
 

Questão 22 

Entre as duas raízes da asa menor do osso esfenoide situa-se 
 
A) a fissura orbitária inferior. 

B) a fissura orbitária superior. 

C) o canal óptico. 

D) o forame etmoidal posterior. 

 
 

Questão 23 

A circunferência média, em milímetros, de um olho adulto normal é de 
 
A) 25. 

B) 35. 

C) 55. 

D) 75. 

 
 

Questão 24 

O tubérculo lacrimal é um acidente ósseo localizado 
 
A) na fossa da glândula lacrimal. 

B) na fossa do saco lacrimal. 

C) no osso maxilar. 

D) no osso zigomático. 
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Questão 25 

A linha imaginária circunferencial equidistante dos polos oculares anterior e posterior é o 
 
A) equador anatômico. 

B) equador geométrico. 

C) meridiano anatômico. 

D) meridiano geométrico. 

 
 

Questão 26 

Os nervos, abaixo listados, atravessam o ânulo tendíneo comum, EXCETO 
 
A) o nervo abducente. 

B) o nervo frontal. 

C) o nervo nasociliar. 

D) o nervo oculomotor. 

 
 

Questão 27 

A esclera é mais espessa na região: 
 
A) abaixo dos tendões dos músculos retos.   

B) do equador. 

C) do limbo. 

D) do polo posterior. 

 
 

Questão 28 

As seguintes camadas histológicas fazem parte da retina, EXCETO 
 
A) camada de células ganglionares. 

B) membrana de Bruch. 

C) membrana limitante externa. 

D) membrana limitante interna. 
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Questão 29 

A glândula lacrimal principal é classificada como 
 
A) sebácea tubulosa simples. 

B) sebácea acinosa composta. 

C) serosa tubuloacinosa composta. 

D) serosa tubulosa ramificada simples. 

 
 

Questão 30 

A membrana de Descemet é a 
 
A) lâmina própria do estroma da córnea. 

B) lâmina própria das células epiteliais da córnea. 

C) membrana basal das células endoteliais da córnea. 

D) membrana basal das células epiteliais da córnea.  

 
 

Questão 31 

O epitélio subcapsular de um cristalino adulto está presente nas seguintes regiões, 
EXCETO 
 
A) anterior central. 

B) anterior intermediária. 

C) equatorial. 

D) posterior central. 

 
 

Questão 32 

As vesículas ópticas se originam dos divertículos laterais do 
 
A) diencéfalo. 

B) mesencéfalo. 

C) metencéfalo. 

D) telencéfalo. 
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Questão 33 

A catarata polar posterior espúria corresponde ao 
 
A) anel de Vossius. 

B) anel menor de Merkel. 

C) cristaloide de Kolmer. 

D) ponto de Mittendorf. 

 
 

Questão 34 

As pálpebras mostram-se completamente separadas no 
 
A) 5º mês gestacional. 

B) 6º mês gestacional. 

C) 7º mês gestacional. 

D) 8º mês gestacional.  

 
 

Questão 35 

Morfologicamente, o início da formação do cristalino - placoide ou placa lenticular - ocorre 
a partir de 
 
A) duas semanas de gestação. 

B) cinco semanas de gestação. 

C) oito semanas de gestação. 

D) dez semanas de gestação. 

 
 

Questão 36 

O reflexo lacrimal possui como via aferente o nervo 
 
A) facial. 

B) maxilar. 

C) oftálmico. 

D) vestibulococlear. 
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Questão 37 

Em um olho adulto normal, a produção aproximada de humor aquoso é de 
 
A) 0,5 -1,0 µl/min. 

B) 1,5 - 4,5 µl/min. 

C) 5,0 - 9,5 µl/min. 

D) 12,0 - 14,5 µl/min. 

 
 

Questão 38 

Entre as discromatropias abaixo relacionadas, a mais frequente é a 
 
A) deuteranomalia. 

B) protanomalia. 

C) protanopia. 

D) tritanopia. 

 
 

Questão 39 

Na síndrome de Horner, o teste farmacológico mais adequado para se identificar uma 
lesão pós-ganglionar é o que utiliza 
 
A) atropina. 

B) cocaína. 

C) hidroxianfetamina. 

D) pilocarpina. 

 
 

Questão 40 

A catarata relacionada à corticoterapia é inicialmente 
 
A) capsular anterior. 

B) cortical anterior. 

C) nuclear. 

D) subcapsular posterior. 
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Questão 41 

A linha que une o ponto de fixação, o ponto nodal e a fóvea é o eixo 
 
A) geométrico. 

B) óptico. 

C) pupilar. 

D) visual. 

 
 

Questão 42 

Um olho com acuidade visual de 20/40 (Snellen) possui a seguinte percentagem de 
eficiência visual central 
 
A) 30%. 

B) 45%. 

C) 60%. 

D) 85%. 

 
 

Questão 43 

Um paciente hígido, de 24 anos de idade, apresenta, em média, uma amplitude de 
acomodação de 
  
A) 6 dioptrias. 

B) 10 dioptrias. 

C) 16 dioptrias. 

D) 18 dioptrias. 

 
 

Questão 44 

Em um olho adulto normal, o poder óptico do cristalino, em estado não-acomodado, é de 
aproximadamente 
 
A) 9 dioptrias. 

B) 12 dioptrias. 

C) 19 dioptrias. 

D) 27 dioptrias. 
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Questão 45 

A transposição correta da prescrição  -2,00 +5,25 X 180º é 
 
A) +2,00 -5,25 X 90º. 

B) +2,00 -5,25 X 180º. 

C) +3,25 -5,25 X 90º. 

D) +3,25 +3,25 X 180º. 

 
 

Questão 46 

As muscae volitantes fazem parte, por definição conceitual, do quadro de 
 
A) sinérese. 

B) sínquise. 

C) vitreodonese. 

D) vitreosquise. 

 
 

Questão 47 

A sinonímia de synchisis scintillans é 
 
A) cholesterosis bulbi. 

B) hemossiderose ocular. 

C) hialose asteroide. 

D) phthisis bulbi. 

 
 

Questão 48 

Do ponto de vista etimológico, carúncula significa o diminutivo de 
 
A) carne. 

B) flor. 

C) larva. 

D) semente. 
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Questão 49 

As ações de elevação, abdução e extorção são realizadas pelo músculo 
 
A) oblíquo inferior. 

B) oblíquo superior. 

C) reto inferior. 

D) reto superior. 

 
 
 

Questão 50 

Ao depósito localizado de ferro, presente no epitélio corneano em associação com o 
pterígeo, dá-se o nome de 
 
A) anel de Fleischer. 

B) linha de Hudson-Stähli. 

C) linha de Stocker. 

D) verruga de Hassall-Henle. 

 
 

Questão 51 

O comprometimento da metade inferior da radiação óptica direita resulta em 
 
A) hemianopsia heterônima binasal. 

B) hemianopsia heterônima bitemporal. 

C) quadrantanopsia heterônima superior direita. 

D) quadrantanopsia homônima superior esquerda. 

 
 
 

Questão 52 

A paralisia do nervo troclear direito afeta o músculo 
 
A) oblíquo inferior direito. 

B) oblíquo inferior esquerdo. 

C) oblíquo superior direito. 

D) oblíquo superior esquerdo. 
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Questão 53 

Entre as seguintes técnicas de imagem, a que melhor possibilita o estudo do buraco 
macular em olhos com meios transparentes é 
 
A) biomicroscopia ultrassônica. 

B) interferometria com luz branca coerente. 

C) tomografia de coerência óptica. 

D) ultrassonografia de 20 MHz. 

 
 

Questão 54 

Na ultrassonografia ocular, o ―sinal em T‖ é caracteristicamente encontrado 
 
A) no descolamento total de retina. 

B) na esclerite posterior. 

C) na hemorragia sub-hialóidea. 

D) no melanoma uveal difuso. 

 
 

Questão 55 

Drusas do nervo óptico têm como sinonímia 
 
A) corpos amiloides. 

B) corpos citoides. 

C) corpos coloides. 

D) corpos psamomatosos. 

 
 

Questão 56 

No quadro de vítreo primário hiperplásico persistente é menos comum o achado de 
 
A) artéria hialóidea persistente. 

B) buftalmia. 

C) leucocoria. 

D) processos ciliares alongados. 
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Questão 57 

A negação da cegueira, em um paciente reconhecidamente cego, é conhecida como 
 
A) fenômeno de Riddoch. 

B) fenômeno de Uhthoff. 

C) síndrome de Anton. 

D) síndrome de Gradenigo. 

 
 

Questão 58 

Entre as doenças que promovem leucocoria, a que possui predileção pelo sexo masculino 
é 
 
A) Doença de Coats. 

B) Retinoblastoma. 

C) Retinopatia da prematuridade. 

D) Vítreo primário hiperplásico persistente. 

 
 

Questão 59 

A retinopatia serosa central cursa com 
 
A) hipermetropia, macropsia, discromatopsia. 

B) hipermetropia, micropsia, metamorfopsia. 

C) miopia, macropsia, hemeralopia. 

D) miopia, micropsia, discromatopsia. 

 
 

Questão 60 

Indiferentemente à faixa etária, o tumor primário do nervo óptico mais frequente é o 
 
A) astrocitoma pilocítico juvenil. 

B) meduloepitelioma. 

C) meningioma. 

D) neurilemoma. 
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Questão 61 

O sítio primário mais comum do neuroblastoma metastático orbitário é  
 
A) a adrenal. 

B) a hipófise. 

C) a pineal. 

D) o timo. 

 
 

Questão 62 

Em relação à retinosquise degenerativa (senil) típica, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A fenda ocorre usualmente na camada plexiforme externa. 

B) Ela é particularmente prevalente nos míopes. 

C) Na grande maioria dos casos a condição é inócua. 

D) Nos estágios iniciais, ela interessa à periferia distante temporal inferior. 

 
 

Questão 63 

São possíveis efeitos colaterais sistêmicos do timolol, EXCETO 
 
A) alopécia. 

B) bradicardia. 

C) hiperglicemia. 

D) impotência. 

 
 

Questão 64 

São prováveis efeitos colaterais do latanoprost, EXCETO 
 
A) aumento da pigmentação da íris. 

B) edema macular cistoide. 

C) hipertricose dos cílios. 

D) poliose dos cílios. 
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Questão 65 

A droga de ação antagonista ß 1 - seletiva é  
 
A) o betaxolol. 

B) a brimonidina. 

C) o levobunolol. 

D) a brinzolamida.  

 
 

Questão 66 

Taxonomicamente, o agente etiológico da toxocaríase pertence à mesma família  
 
A) do Ascaris lumbricoides. 

B) do Schistosoma mansoni. 

C) da Taenia solium. 

D) do Toxoplasma gondii. 

  
 

Questão 67 

Na doença de Graves, a retração da pálpebra superior é conhecida como sinal de: 
 
A) Dalrymple. 

B) Gifford. 

C) Rosenbach. 

D) von Graefe. 

 
 

Questão 68 

Opacidades lenticulares subcapsulares bilaterais, promovendo um aspecto em tapete de 
poeira policromática, principalmente vermelha e verde, podem ser identificadas na 
 
A) distrofia miotônica. 

B) rubéola. 

C) síndrome de Down. 

D) toxoplasmose. 
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Questão 69 

Calcose lenticular ocorre na 
 
A) dermatite atópica. 

B) doença de Wilson. 

C) galactosemia. 

D) retinite pigmentosa. 

 
 

Questão 70 

O que caracteriza a forma proliferativa da retinopatia diabética é o achado de 
 
A) exsudatos algodonosos. 

B) exsudatos lipofílicos. 

C) microaneurismas. 

D) neovasos.
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS 
NA CAPA DA PROVA. 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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