
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

MMÉÉDDIICCOO  OOFFTTAALLMMOOLLOOGGIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando? Seu diretor protege a 

equipe? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil. Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes. Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p. 58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe. 
B) na contemporaneidade, o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna” poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado. 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
 
11. Em que dia do desenvolvimento embrionário aparece a vesícula óptica? 
 
A) 17º dia.  B) 23º dia. C) 27º dia. D) 33º dia. E) 35° dia. 
 
12. Quais os ossos que compõem o assoalho da órbita?  
 
A) Maxilar superior, palatino e lacrimal. 
B) Maxilar superior, palatino e zigomático.  D) Maxilar superior, lacrimal e etmóide. 
C) Maxilar superior, lacrimal e esfenóide.  E) Maxilar superior, zigomático e lacrimal. 
 
13. O sinal clínico conjuntival que histologicamente está representado por hiperplasia do tecido linfóide são   
 
A ) Papilas. B ) Flictênulas. C ) Folículos. D) Granulomas. E) Membranas. 
 
14. Todas as estruturas oculares abaixo relacionadas estão totalmente diferenciadas ao nascimento, exceto.  
 
A) Retina. B) Nervo óptico. C) Coróide. D) Córnea. E) Esclera. 
 
15. O poder dióptrico total da córnea é de aproximadamente   
 
A) 20 dioptrias. B) 33 dioptrias. C) 43 dioptrias. D) 48 dioptrias. E) 38 dioptrias. 
 
16. Quais os músculos envolvidos na elevação da pálpebra superior?   
 
A) Elevador da pálpebra e orbicular. 
B) Corrugador e orbicular.  D) Muller e corrugador. 
C) Elevador da pálpebra e Muller.  E) Elevador e orbicular. 
 
17. São glândulas lacrimais acessórias:  
 
A) Meibomius e Krause. B) Krause e Wolfring. C) Zeiss e Moll. D) Krause e Zeiss. E) Manz e Zeiss. 
 
18. Qual é a diferença da sensibilidade luminosa dos bastonetes comparada à dos cones? 
 
A) Sensibilidade igual. 
B) 10 vezes maior.  D) 5.000 vezes maior. 
C) 1.000 vezes maior.  E) 10.000 vezes maior. 
 
19. A transposição de + 3,00  ( )  – 5,00  x  180º corresponde a 
 
A) – 2,00  + 5,00  x  90°. 
B) – 5,00  + 2,00  x 90º.  D) + 7,00 – 5,00 x 90º. 
C) + 5,00  – 2,00  x  90º.  E) + 5,00 + 2,00 x 90º. 
 
20. Qual das medidas de refração abaixo representa um astigmatismo misto? 
 
A) + 1,00 esf. ( ) – 0,50 cil 90º. 
B) – 1,00 esf. ( ) – 0,50 cil. 180º.  D) + 1,00 esf.  ( ) – 2,00 cil 180º. 
C) + 1,00 esf. ( ) + 1,00 cil. 90º.  E) + 1,00 esf.  ( ) – 1,00 cil. 90º. 
 
21. Sem correção, uma criança se queixa de que objetos mais próximos do que 33cm estão borrados. A refração 

cicloplégica é de + 6,00 D esféricas em AO. Quanto esta criança tem de acomodação?  
 
A) 6,00 D. B) 2,00 D. C) 3,00 D. D) 9,00 D. E) 7,00 D. 
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22. Você usa o teste do verde-vermelho, para refinar a refração de um paciente. O paciente fala que as letras vermelhas 

estão muito mais claras do que as verdes. O paciente 
 
A) está hipercorrigido. 
B) está hipocorrigido.  D) é presbíope. 
C) tem anisometropia.  E) é amblíope.   
 
23. A toxoplasmose ocular adquirida é caracterizada por 
 
A) lesão de retinocoroidite satélite. 
B) lesão de retinocoroidite apenas unilateral. 
C) presença de anticorpos circulantes antitoxoplasmas apenas da classe IgG. 
D) presença de anticorpos circulantes antitoxoplasmas apenas da classe Ig M. 
E) presença de anticorpos circulantes antitoxoplasmas das classes IgG e IgM. 
 
24. O sinal de Sampaolesi pode ser encontrado em 
 
A) Ciclite heterocrômica de Fuchs. 
B) Glaucoma de recessão angular.  D) Glaucoma congênito primário. 
C) Glaucoma pseudo-esfoliativo.  E) Glaucoma de células fantasmas. 
 
25. Qual dos seguintes não é um fator de risco para glaucoma primário de ângulo aberto? 
 
A) Descendência negra. 
B) História familiar positiva.  D) 60 anos de idade. 
C) Diabetes mellitus.  E) Resposta a corticóide tópico. 
 
26. A um paciente de 75 anos com catarata morganiana, câmara anterior profunda com intenso “flare” e glaucoma 

agudo de ângulo aberto, impõe-se o diagnóstico de glaucoma 
 
A) Facotóxico. B) Facomórfico. C) Facolítico. D) Facoanafilático. E) Pigmentar.  
 
27. Por meio de qual dos seguintes mecanismos análogos das prostaglandinas diminuem a PIO predominantemente?    
 
A ) Aumento do fluxo uveoescleral. 
B ) Facilitação do escoamento de aquoso por estimulo à contração do músculo ciliar. 
C ) Diminuição do volume vítreo. 
D ) Diminuição da produção do aquoso. 
E ) Aumento da permeabilidade do trabeculado. 
 
28. Quando ocorre normalmente a esotropia acomodativa?   
 
A) Até 1 ano de idade.  
B) Do 1° ao 3° ano de idade.  D) Do 4º ao 5° ano de idade. 
C) Do 3° ao 4° ano de idade.  E) Após o 5º ano de idade. 
 
29. Todas as alternativas abaixo são verdadeiras sobre esotropia acomodativa, EXCETO.  
 
A) É sempre adquirida. 
B) É geralmente intermitente no início, tornando-se constante. 
C) A ambliopia é muito rara. 
D) Raramente desenvolve diplopia. 
E) Os pacientes são geralmente altos hipermétropes. 
  
30. A retinose pigmentar é causada pela degeneração de qual das células da retina? 
 
A) Epitélio pigmentar da retina. 
B) Bastonetes.  D) Cones. 
C) Células ganglionares.  E) Células bipolares. 
 
31. Qual das seguintes afirmativas relativas à toxina botulínica (Botox) é VERDADEIRA? 
 
A) O efeito do botox dura clinicamente, mais de 3 meses, nos músculos extra-oculares. 
B) O botox tem sido comprovadamente eficaz na síndrome de Duane. 
C) Os efeitos colaterais incluem ptose, diplopia e toxidade sistêmica. 
D) Está indicado para desvios maiores de 30 dioptrias prismáticas.  
E) O botox interfere nos receptores colinérgicos, prevenindo a liberação de acetilcolina. 
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32. Qual é a infecção oportunista de segmento posterior mais comum nos pacientes HIV positivo?  
 
A) Coroidite por Pneumocistis. 
B) Coroidite por Criptococcus.  D) Necrose progressiva da retina externa. 
C) Retinite por citomegalovírus.  E) Retinite por toxoplasma. 
 
33. Paciente atendido em serviço de urgência com trauma contuso, acuidade visual de PPL. e hemorragia vítrea. Ao 

exame de ultrassonografia, apresenta retina aplicada. Qual o momento mais apropriado para realizar vitrectomia 
pars plana? 

 
A) Imediatamente. 
B) Até o 2º dia após o trauma. D) Entre o 10º e o 15° dia após o trauma. 
C) Entre o 3º e o 10º dia após o trauma.  E) Após o 20º dia do trauma. 
 
34. Homem de 30 anos de idade atingido no olho esquerdo informa perda súbita de visão. Ao exame, apresenta visão de 

percepção luminosa no olho atingido e em relação aos demais exames oftalmológicos, resultados normais. Qual 
teste não depende da interpretação da informação visual?  

 
A) Teste dos óculos vermelho/verde. 
B) Nistagmo optocinético.  D) Visão de cores. 
C) Acuidade estereoscópica.  E) Teste de sensibilidade ao contraste. 
 
35. Assinale qual a indicação mais freqüente de transplante de córnea penetrante no adulto. 
 
A) Distrofia de Fuchs. 
B) Ceratopatia bolhosa em afácicos.  D) Ceratite por herpes simples. 
C) Ceratopatia bolhosa em pseudofácicos.  E) Ceratocone. 
 
36. Se, durante uma campimetria computadorizada, a luz é projetada na área correspondente à mancha cega, e o 

paciente aperta o botão, o que esta resposta representa?  
 
A) Resposta falso-positiva. 
B) Perda de fixação.  D) Resposta falso-negativa. 
C) Flutuação rápida.  E) Aumento da mancha cega. 
 
37. Em oclusão de veia central da retina isquêmica, qual a melhor hora de se realizar a panfotocoagulação?   
 
A) O mais rápido possível. 
B) Quando aparece qualquer tipo de neovascularização. 
C) Se há edema macular na angiofluoresceinografia. 
D) Após a resolução das hemorragias retinianas. 
E) Quando a área não perfundida for >  que 2 diâmetros de papila. 
 
38. A doença de Stargardt está relacionada a(à) 
 
A) Fundus Flavimaculatus. 
B) Degeneração “Pontuada Albescente”.  D) Amaurose congênita de Leber. 
C) Degeneração pigmentária da retina.  E) Drusa familiar dominante.   
 
39. O achado de elevação papilar com alta ecogenicidade, como se vê em lesões calcificadas, é sugestivo de 
 
A) Melanocitoma de nervo óptico. 
B) Síndrome de Morning-Glory.  D) Pseudopapiledema. 
C) Drusas de papila.  E) Neurite óptica. 
 
40. Qual alteração retiniana é diagnosticada através do “sinal de fumaça”? 
 
A) Retinopatia serosa central. 
B) Membrana neovascular sub-retiniana.  D) Nevus de coróide. 
C) Microaneurismas. E) Edema cistóide de mácula.  


