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1. Este caderno consta de 25 questões objetivas. 

2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de 
prova entregar-lhe outro exemplar. 

3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas. 

4. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. 
Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova. 

5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões. 

6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, 
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras. 

7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do 
cartão-resposta. 

 

 



UNIMED GOIÂNIA                                                                                                         PS RECURSOS E SERVIÇOS PRÓPRIOS 2013 

OFTALMOLOGIA 
 
▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual dos ossos a seguir não faz parte do assoalho orbital? 
 

(A) Maxilar. 

(B) Lacrimal. 

(C) Zigomático. 

(D) Palatino. 
 

 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual músculo se insere o mais posterior possível em 
relação ao limbo? 
 

(A) Reto Medial. 

(B) Reto Superior. 

(C) Reto Inferior. 

(D) Obliquo Superior. 
 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A linha cinzenta da pálpebra é: 
 

(A) a junção mucocutânea da margem da pálpebra. 

(B) a localização dos orifícios da glândula meibomiana. 

(C) o músculo de Riolan. 

(D) posterior ao tarso. 
 

 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A distancia de 6 metros, as menores letras que uma 
criança de 9 anos consegue ler ficam na linha 20/60. Você 
pede para ela andar em direção ao gráfico. Quanto ela 
andará antes de conseguir ler a linha 20/20? 
 

(A) 4,5m. 

(B) 2,1m. 

(C) 4,0m. 

(D) 1,5m. 
 

 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Você usa um teste duocromo para refinar a refração de um 
paciente. Ele diz que as letras vermelhas estão mais 
nítidas que as verdes. Esse paciente está: 
 

(A) acomodando. 

(B) não-acomodando. 

(C) anisometrópico. 

(D) presbiópico. 
 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual par craniano é lesado com mais freqüência em um 
traumatismo craniano fechado? 
 

(A) III par craniano. 

(B) II par craniano. 

(C) IV par craniano. 

(D) VI par craniano. 
 

 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

As pulsações oculares podem ser vistas em todos os 
quadros a seguir , exceto em : 
 

(A) neurofibromatose. 

(B) fístula no seio carotidocavernoso. 

(C) orbitoencefalocele. 

(D) hemangioma capilar. 
 

 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A uveite intermediaria pode ser associada a todas as 
patologias que se seguem, exceto: 
 

(A) doença de Lyme. 

(B) esclerose múltipla. 

(C) sarcoidose. 

(D) sífilis. 
 

 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma pan-uveíte aguda bilateral com perda visual grave e 
olhos vermelhos, inflamados e dolorosos, é mais bem 
tratada sistemicamente com: 
 

(A) ciclosporina. 

(B) Corticosteroides. 

(C) azatioprina. 

(D) clorambucil. 
 

 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual a melhor terapia inicial para o glaucoma maligno? 
 

(A) Pilocarpina a 2%. 

(B) Iridotomia a laser. 

(C) Terapia midriático-cicloplégica. 

(D) Remoção do cristalino. 
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A neuropatia óptica glaucomatosa é associada a lesão de 
quais tipos de células retinianas? 
 

(A) células amácrinas. 

(B) células ganglionares. 

(C) células bipolares. 

(D) fotorreceptoras. 
 

 
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A tonometria indentada dá leituras falsamente baixas sob 
as condições que se seguem, exceto: 
 

(A) alta miopia. 

(B) decréscimo da espessura da córnea central. 

(C) fluoresceína excessiva. 

(D) astigmatismo com a regra maior do que 3D. 
 

 

 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os análogos de prostaglandina abaixam a PIO 
predominantemente por qual dos mecanismos seguintes? 
 

(A) aumento do efluxo uveoescleral. 

(B) facilita o efluxo aquoso, estimulando a contração dos 
músculos ciliares. 

(C) reduz o volume vítreo. 

(D) reduz a produção aquosa. 
 

 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual das seguintes doenças não é causada pela Clamydia 
trachomatis? 
 

(A) Conjuntivite lenhosa. 

(B) Conjuntivite de inclusão de adultos. 

(C) Linfogranoloma venéreo. 

(D) Trachoma. 
 

 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual microorganismo não é um comensal comumente 
encontrado nas pálpebras e supercílios? 
 

(A) Moraxella catarrhalis. 

(B) Haemophilus influenzae. 

(C) Propionibacterium acnes. 

(D) Staphylococcus epidermidis. 
 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual é o tumor epitelial maligno mais comum da 
conjuntiva? 
 

(A) Carcinoma de células basais. 

(B) Carcinoma de células escamosas. 

(C) Melanoma maligno. 

(D) Papiloma escamoso. 
 

 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Todas as seguintes drogas podem causar córnea 
verticillata, exceto: 
 

(A) amiodarona. 

(B) lítio. 

(C) cloroquina. 

(D) indometacina. 
 

 

 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual das seguintes formas de esclerite é a mais 
destrutiva? 
 

(A) Esclerite anterior difusa. 

(B) Esclerite necrosante com inflamação. 

(C) Esclerite anterior nodulas. 

(D) Escleromalácia perfurante. 
 

 

 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual é a mais comum das dristrofias corneanas abaixo? 
 

(A) Distrofia estromal em treliça. 

(B) Distrofia estromal lacunar. 

(C) Distrofia estromal granulosa. 

(D) Distrofia de Meesmann. 
 

 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

As características de um ceratoacantoma incluem todas as 
opções a seguir, exceto: 
 

(A) resolução espontânea. 

(B) perda dos cílios. 

(C) cratera ulcerada e cheia de lipídios. 

(D) crescimento rápido. 
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No quadro de obstrução adquirida do sistema 
nasolacrimal, onde o bloqueio se localiza com mais 
frequência? 
 

(A) canalículos. 

(B) saco nasolacrimal. 

(C) ducto nasolacrimal. 

(D) corneto inferior. 
 

 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O diagnostico diferencial de um paciente com leucocoria 
inclui todos os seguintes, exceto: 
 

(A) retinoblastoma. 

(B) retinopatia da prematuridade. 

(C) homocistinúria. 

(D) doença de Coats. 
 

 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em uma oclusão da veia central da retina (OVCR) nao-
perfundida, qual é o tempo mais apropriado para fazer a 
fotocoagulação pan-retiniana (FPR)? 
 

(A) logo que possível depois da oclusao da veia. 

(B) quando existir desenvolvimento de neovascularização 
de qualquer tipo. 

(C) se existir edema macular. 

(D) depois da absorção das hemorragias retinianas. 
 

 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual camada da retina que responde pela aparência 
cística petaloide do edema macular cistóide (EMC)? 
 

(A) camada de fibras nervosas. 

(B) camada plexiforme interna. 

(C) camada plexiforme externa. 

(D) camada nuclear externa. 
 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Que complicação ocular poderia resultar depois de uma 
oclusao da artéria central da retina? 
 

(A) Edema de córnea. 

(B) Estafiloma. 

(C) Rubeose da íris. 

(D) Membrana neovascular coroidiana. 
 

 
 

 


