
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
                                         OFTALMOLOGIA 

 

Questão nº: 21 

Na esotropia em relação CA/A alta, a interferência nessa relação pode ser 

conseguida mediante as seguintes ações, EXCETO: 

 

a) Realizar PRK ou Lasik.  

b) Usar colírios ciclotônicos.  

c) Realizar retrocesso dos músculos retos mediais.  

d) Exercícios ortópticos.  

 

Questão nº: 22 

Sobre a paralisia do III nervo é CORRETO afirmar: 

 

a) Na inspeção observam-se ptose palpebral, exo e hipotropia bem como midríase, 

reativa à luz.  

b) Ao exame motor constata-se deficiência dos retos medial, inferior, às vezes, menos 

que superior e oblíquo inferior além de paralisia da acomodação no olho afetado.  

c) Pode haver proptose do olho afetado por contração não antagonizada do oblíquo 

inferior.  

d) Ao exame dos movimentos sacádicos horizontais podem-se observar uma força ativa 

ausente, músculo morto, em paresia, ou força ativa residual, débil, mas presente, 

sugerindo paralisia.  

 

Questão nº: 23 

Podemos afirmar sobre a Síndrome de Duane: 

 

 

a) Pode ter herança autossômica dominante na maioria das vezes e casos esporádicos.  

b) Na síndrome tipo II existe ausência do nervo abducente e o reto lateral é inervado por 

ramos anômalos do III nervo.  



c) Chamada de síndrome de retração, mais comum em mulheres e no olho esquerdo.  

d) Em abução há aumento da fenda palpebral e na abdução ocorre estreitamento da 

fenda palpebral e retração do globo ocular.  

 

Questão nº: 24 

Sobre a conjuntiva pode-se afirmar, EXCETO: 

 

a) Apresenta epitélio tipo malpigiano estratificado não queratinizado.  

b) A conjuntiva tarsal se adere intimamente ao tarso, estendida sem plano de clivagem.  

c) O ápice do fórnice superior fica entre 8 e 10 mm do limbo, ele recebe uma expansão 

do elevador da pálpebra superior e do reto superior.  

d) As artérias conjuntivais anteriores provêm das artérias palpebrais superiores e 

inferiores.  

 

Questão nº: 25 

Sobre o corpo vítreo é CORRETO afirmar que: 

 

a) O vítreo cortical é uma zona periférica de 4-5 mm de espessura.  

b) A hialóide anterior está situada em torno da ora serrata, que se encontra firmemente 

aderida à periferia da retina e à pars plana. 

c) Ao estudo clínico e histológico, a hialóide posterior somente é evidente quando o 

vítreo está descolado.  

d) A superfície vítrea que fica em frente à ora serrata apresenta uma condensação 

fibrilar que é conhecida com o nome de base vítrea.  

 

Questão nº: 26 

As glândulas lacrimais acessórias são: 

 

a) Henle e Manz 

b) Wolfring e krause 

c) Krause e Henle 

d) Manz e Wolfring  

 



Questão nº: 27 

São complicações do uso de esteróides perioculares, EXCETO: 

 

a) Perfuração do globo ocular.  

b) Elevação da Pio.  

c) Hiperpigmentação cutânea.  

d) Oclusão vascular retiniana ou coroidal.  

 

Questão nº: 28 

Fazem parte do diagnóstico diferencial do descolamento sensorial da mácula, 

EXCETO: 

 

a) Tumores de coróide com predileção pelo polo posterior.  

b) Maculopatia unilateral idiopática aguda.  

c) Anomalias congênitas do nervo óptico.  

d) Glaucoma congênito.  

 

Questão nº: 29 

Paciente masculino de 30 anos, hígido, relata redução recente da acuidade visual 

no olho esquerdo. Apresenta ao exame acuidade visual 20/25 no OD e 20/60 no OE, 

fundoscopia com lesões circulares amarelo-acizentadas no polo posterior de ambos 

os olhos, com maior acometimento no OE. Exame de angiografia fluoresceínica 

revela hipofluorescência inicial das lesões, com hiperfluorescência tardia. Com 

base na história clínica e no resultado de exames relatados, pode-se concluir que 

este paciente provavelmente apresenta:  

 

a) Síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes.  

b) Epiteliopatia de pigmento placóide multifocal posterior aguda.  

c) Coroidopatia em birdshot.  

d) Coroidopatia puntata interna.  

 

 

 



Questão nº: 30 

São exemplos de etiologias de glaucoma secundário de ângulo aberto pré-

trabecular, trabecular e pós-trabecular, respectivemente: 

 

a) Recesso angular traumático, pseudoexfoliação e síndrome de Sturge-Weber.  

b) Cortisônico, oftalmopatia tireóidea e uveítico.  

c) Glaucoma de células fantasmas, cortisônico e pigmentar.  

d) Neovascular em fase inicial, facolítico e fístula carotídeo-cavernosa.  

 

Questão nº: 31 

Um menino com 7 anos de idade  apresenta quadro de hiperemia ocular binocular, 

com prurido intenso. Na biomicroscopia apresenta secreção mucóide conjuntival, 

papilas gigantes, nódulos de Horner-Trantas limbares e ceratite. O diagnóstico 

mais provável é: 

 

a) Ceratoconjuntivite primaveril 

b) Ceratoconjuntivite atópica 

c) Conjuntivite papilar gigante 

d) Tracoma ocular  

 

Questão nº: 32 

São considerados sinais de suspeita de malignidade em nevos de coróide, 

EXCETO: 

 

a) Presença de metamorfopsia.  

b) Diâmetro > 5mm e espessura > 1mm.  

c) Ausência de pigmentos alaranjados (lipofucsina) na superfície.  

d) Descolamento seroso da retina circunjacente.  

 

 

 

 



Questão nº: 33 

Escolha a alternativa incorreta sobre hanseníase ocular: 

 

a) A iridociclite anterior aguda é a mais comum manifestação ocular da hanseníase.  

b) A presença de pérolas irianas é característica da doença.  

c) Ceratopatia, quando presente, pode ser resultante de paralisia facial, hipoestesia 

corneana e alterações palpebrais como triquíase. 

d) O diagnóstico clínico pode ser confirmado através da biópsia de lesões cutâneas.  

 

Questão nº: 34 

Qual é a patologia que cursa com depósitos de cobre na córnea devido à deficiência 

de ceruloplasmina, chamado de anel de Kaiser-Fleischer? 

 

a) Doença de Coats  

b) Doença de Fabry  

c) Doença de Wilson  

d) Doença de Norum  

 

Questão nº: 35 

A paralisia ipsolateral do terceiro nervo e hemiparesia contralateral são 

características de qual síndrome? 

 

a) A Síndrome de Weber 

b) A Síndrome de Foville  

c) A Síndrome de Benedikt 

d) A Síndrome de Millard-Gubler 

 

Questão nº: 36 

Assinale a alternativa que corresponde à síndrome que cursa com distrofia de 

cones e bastonetes, polidactilia, obesidade, retardo mental, nefropatia e 

hipogonadismo: 

 

 



a) Síndrome de Joubert 

b) Síndrome de Alstrom 

c) Síndrome de Stickler 

d) Síndrome de Bardet-Biedl 

 

Questão nº: 37 

O trabéculo estende-se da linha de Schwalbe até o esporão escleral com uma 

largura média de: 

 

a) 200 micras  

b) 400 micras  

c) 600 micras  

d) 800 micras  

 

Questão nº: 38 

Crisíase é o depósito de qual metal nos tecidos vivos? 

 

a) Ouro  

b) Prata  

c) Bronze  

d) Cobre   

 

Questão nº: 39 

Sobre a degeneração vítreo retiniana em floco de neve, assinale a CORRETA: 

 

a) O prognóstico geralmente é ruim.  

b) Associações incluem miopia e degeneração fibrilar vítrea.   

c) No estágio 1 encontra-se áreas extensas de branco sem pressão em pacientes acima de 

idade de 15 anos. 

d) A catarata pré-senil não está entre as complicações.  

 

 



Questão nº: 40 

Sobre a ceratopatia metabólica nas mucopolissacaridoses, assinale a alternativa 

verdadeira: 

 

a) A associação com glaucoma é incomum.  

b) Não está associada a atrofia óptica.  

c) Retinopatia pigmentar ocorre em todas as formas.  

d) A herança é autossômica recessiva EXCETO na doença de Hurler.   

 

Questão nº: 41 

Lateral à sela túrcica e ao quiasma estão os seios cavernosos que abrigam quais 

pares cranianos? 

 

a) III, IV, VI e a primeira divisão do V.  

b) III, primeira divisão do V, VII.  

c) Nervo óptico, IV e VII.  

d) Nervo óptico, VI e VII.   

 

Questão nº: 42 

Qual porção do corpo ciliar está relacionada à produção de humor aquoso? 

 

a) Supraciliar  

b) Estroma  

c) Epitélio ciliar pigmentado 

d) Epitélio ciliar não pigmentado  

 

Questão nº: 43 

O estroma da córnea: 

 

a) Apresenta células denominadas fibroblastos, que garantem a disposição irregular do 

colágeno, responsável pela transparência da córnea.  

b) Não possui células, daí sua transparência.  

 



c) Possui células denominadas ceratócitos.   

d) É constituído por células distribuídas de maneira regular e simétrica, daí a 

transparência da córnea.  

 

Questão nº: 44 

Sobre as diversas doenças oculares relacionadas à infecção pelo vírus HIV é 

CORRETO afirmar: 

 

a) A microangiopatia do HIV caracteriza-se pela presença de exsudatos duros, 

microaneurismas e neovasos.  

b) Na síndrome da necrose progressiva da retina externa (PORN) o descolamento de 

retina é frequente.  

c) A necrose retiniana aguda é a mais comum em pacientes imunossuprimidos do que 

em imunocompetentes.  

d) Atualmente o melhor tratamento da infecção pelo citomegalovírus é o aciclovir.  

 

Questão nº: 45 

O teste de 4 dioptrias-prismáticas: 

 

a) Verifica se há fusão bifoveal em pequenos desvios.  

b) Confirma o componente latente do desvio.  

c) Determina se o desvio é maior ou menor que quatro dioptrias, sem interromper a 

fusão. 

d) Quantifica o componente vertical de um desvio misto.  

 

Questão nº: 46 

Qual a camada que, uma vez ultrapassada por vasos anormais, distingue a 

anormalidade microvascular intrarretiniana (IRMA) de neovasos de retina? 

 

a) Membrana hialóide  

b) Membrana limitante interna 

c) Epitélio pigmentado da retina 

d) Canada plexiforme externa 



Questão nº: 47 

São sinais de retinopatia hipertensiva: 

 

a) Estreitamento arteriolar difuso, cruzamento arteriovenosos em ângulo reto, 

ingurgitamento venoso difuso.   

b) Dilatação arteriolar difusa, cruzamentos arteriovenosos em ângulo reto, estreitamento 

venoso difuso.  

c) Estreitamento arteriolar difuso, cruzamentos arteriovenosos em ângulo agudo, 

ingurgitamento venoso difuso.  

d) Estreitamento arteriolar focal, cruzamentos arteriovenosos em ângulo agudo, 

estreitamento venoso difuso.  

 

Questão nº: 48 

Paciente apresenta hipoplasia malar, dermóide límbico, apêndices pré-auriculares 

e coloboma de disco óptico. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Síndrome de Treacher Collins 

b) Síndrome de Goldenhar 

c) Síndrome de Apert 

d) Síndrome de Axenfeld-Rieger 

 

Questão nº: 49 

Paciente portadora de lúpus, em uso de hidroxicloroquina há mais de 10 anos com 

dose diária acima de 400 mg apresenta redução da acuidade visual. O achado 

fundoscópico mais provavelmente encontrado será: 

 

a) Palidez de disco e hemorragias retinianas. 

b) Depósitos intrarretinianos difusos superficiais e profundos em todo o polo posterior.  

c) Mácula em “olho de boi”.  

d) Lesão macular viteliforme.  

 

 

 



Questão nº: 50 

Paciente com 84 anos apresenta acuidade visual de movimentos de mão, associada 

à presença de catarata total. Quais exames abaixo são imprescindíveis na avaliação 

pré-operatória (cirurgia de catarata) desse paciente? 

 

a) Tonometria, biometria e ultrassonografia ocular.  

b) Biometria, PAM (potencial de acuidade visual) e paquimetria.  

c) Tonometria, ultrassonografia ocular e campimetria.  

d) Mapeamento de retina, biometria e OCT (tomografia de coerência óptica). 
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