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Prefácio

O que você quer ser quando crescer? Frase típica feita para um jovem. Escolher a profissão é um 
grande desafio. Desafio ainda maior é se apaixonar por ela e conseguir que o seu dia-a-dia de tra-
balho se transforme em momentos de exultação. Exercer uma profissão com paixão é um grande 
privilégio. E privilégio ainda maior, é ajudar as pessoas com o seu trabalho, é receber um agrade-
cimento e um sorriso pelo que você fez. Este é um dos grandes presentes da medicina. Alguns 
leitores podem estar pensando: Paixão não é momentânea? Alguns dizem que sim...a verdade é que 
para manter esta paixão, este amor, pela profissão, é preciso renová-la a cada dia. A medicina evolui 
de uma forma fantástica! O médico tem que atualizar a cada dia seus conhecimentos, estudar e 
evoluir constantemente para que este sentimento de afeto perpetue e amadureça.  

Com o objetivo de ajudar estudantes e renovar conhecimentos, escrevemos a primeira edição 
do livro “Oftalmologia - Preparatório Para a Prova de Título e Concursos”. Com orgulho e seguros da 
qualidade do nosso material, lançamos a primeira obra com este perfil no mercado da oftalmolo-
gia. A expectativa sobre a aceitação e satisfação do nosso leitor era inevitável. A excelente recepti-
vidade da comunidade acadêmica pela nossa obra, aumentou ainda mais nossa paixão pela oftal-
mologia (OU renovou nosso afeto pela profissão). A obra havia ultrapassado nossas expectativas. O 
agradecimento de um paciente pelo nosso trabalho é muito gratificante. Receber o agradecimento 
de nossos alunos, colegas e mestres, pela publicação do livro, foi tão gratificante quanto. Saber que 
o nosso trabalho como oftalmologistas e escritores ajudou estudantes na aprovação em provas e 
estimulou a atualização de colegas, fez crescer a idéia desta segunda edição. 

  
 Confirmada a aprovação do nosso público, a responsabilidade em seguir como escritores era 

ainda maior. Cientes deste novo desafio e buscando tornar esta segunda obra ainda mais diferen-
ciada que a primeira, convidamos profissionais renomados na oftalmologia brasileira para partici-
par desta nova edição. O entusiasmo dos escritores ao aceitarem o convite de serem parceiros deste 
novo projeto nos deixou ainda mais confiantes que estávamos no caminho correto. Sabíamos que 
assim, nossos leitores teriam ainda mais atualizados os conhecimentos em cada subespecialidade. 
Com o apoio e confiança destes seletos colaboradores, o livro foi atualizado. 

Almejamos que esta segunda edição alcance sua missão de ajudar na formação de profissio-
nais médicos e que a oftalmologia do nosso país continue em ascensão. Esperamos que os olhos 
de nossa nação continuem sendo tratados com o melhor da oftalmologia e que possamos ajudar 
na renovação desta apaixonante especialidade médica. Agradecemos a contribuição e apoio dos 
co-autores e esperamos que você, leitor, beneficie-se ainda mais com esta obra. Reiteramos que 
nenhum obstáculo é tão grande, se sua vontade de vencer for maior. 

 Bons estudos e sucesso!



Apresentação

O livro Preparatório para Prova de Título e Concursos em Oftalmologia é o mais organizado 
e completo livro para oftalmologistas que desejam ser aprovados nos exames da CBO e dos di-
versos concursos em oftalmologia do país. Fruto de um rigoroso trabalho de seleção de questões 
de concursos e elaboração de novos conteúdos, atende às mais diversas áreas de conhecimento 
dentro da oftalmologia. 

A presente obra foi redigida a partir do uso de 4 premissas didáticas que julgamos ser de fun-
damental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores especializados. 
2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes. 
4. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguin-

te modelo

O livro Preparatório para Prova de Título e Concursos em Oftalmologia será um grande faci-
litador para seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, 
ajudando você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Leandro Lima
Editor

Fácil

Intermediário

Díficil
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CAPÍTULO

Bases da Oftalmologia

1

01 Os nervos ciliares posteriores longos, responsáveis pela formação dos plexos subepiteliais, são 
derivados do nervo:

 Ⓐ Oculomotor.
 Ⓑ Facial.
 Ⓒ Trigêmeo.
 Ⓓ Óptico.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: Questão básica de anatomia; os nervos ciliares posteriores longos são em número 
de dois, o nervo trigêmeo após passar pela fissura orbital se divide em nervo frontal, nervo lacrimal 
e o nervo nasociliar, que por sua vez, entra lateralmente ao nervo óptico e novamente se divide em 
três feixes, o nervo etmoidal anterior, etmoidal posterior e os dois nervos ciliares longos 
Alternativas A, B e D: INCORRETAS. Não se aplicam. 
Alternativa C: CORRETA. Questão conceitual.

02 Em condições normais, parte da glândula lacrimal principal:

 Ⓐ Pode ser observada no quadrante nasal superior sem nenhuma manobra.
 Ⓑ Não pode ser observada em condições normais.
 Ⓒ Pode ser observada com o paciente olhando para cima e a pálpebra inferior evertida.
 Ⓓ Pode ser observada com o paciente olhando para baixo e a pálpebra superior evertida

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Bem errada, a glândula lacrimal esta na fossa lacrimal, que fica no quadran-
te temporal superior, sem alterações patológicas da glândula não é normal sua visualização sem 
manobras.
Alternativa B: INCORRETA. Pode ser observada com manobras de exame em uma grande porcentagem 
dos pacientes, sem que se trate de uma alteração patológica.
Alternativa C: INCORRETA. Nem faz sentido a alternativa, se o paciente olhar para cima a glândula ficara 
mais escondida, e obviamente deveríamos everter a pálpebra superior e não a inferior, se deseja-
mos observar a glândula lacrimal.
Alternativa D: CORRETA. Descrição da manobra que permite visualização direta da glândula lacrimal.

03 Na região anatômica denominada limbo normalmente há:

 Ⓐ Estruturas do sistema de drenagem do humor aquoso.
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 Ⓑ Ora serrata.
 Ⓒ Endotélio corneal.
 Ⓓ Lâmina fosca.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR:  O limbo não constitui uma estrutura ocular em si, é uma área de transição entre a 
córnea e a esclera onde são encontradas estruturas importantes.
Alternativa A: CORRETA. Abaixo da região limbica da córnea esta a malha trabecular (área de drenagem 
do humor aquoso) que pode ser observada através  do exame de gonioscopia.
Alternativa B: INCORRETA. A ora serrata se localiza a aproximadamente 8 mm do limbo, sendo esta zona 
entre o limbo e o inicio da ora serrata a região mais segura para a administração das drogas intra-o-
culares, como os populares antiangiogênicos.
Alternativa C: INCORRETA. O endotélio corneano acaba na linha de schwalbe, antes do limbo corneano.
alternativa D: INCORRETA. A lâmina fosca é a camada mais interna da esclera e está em contato com a 
úvea. 

04 A parte mais curta do nervo óptico é a:

 Ⓐ Intraorbitária.
 Ⓑ Intraocular.
 Ⓒ Intracanalicular.
 Ⓓ Intracraniana.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR:  Nessa questão não tem como, você vai ter que decorar as medidas das porções: 

Deixa eu dizer como eu fiz para memorizar, quem sabe lhe ajude. Na primeira porção, o nome pri-
meiro remete ao número 1, que é seu comprimento 1mm; segunda decorei o 33 mm, na terceira 
peguei a medida da primeira porção e coloquei o zero 10 mm e na quarta porção somei os números 
da segunda porção 3+3 = 6mm. Facilitou ou complicou? 
Alternativas B: CORRETA. Questão conceitual. 
Alternativas B, C e D: INCORRETAS. Não se aplicam.  

05 A membrana de descemet:

 Ⓐ É produzida pelo endotélio.
 Ⓑ É uma membrana basal muito delgada, comparada a outras do corpo humano.
 Ⓒ É extremamente inelástica.
 Ⓓ Possui capacidade limitada de regeneração.

Grau de dificuldade

Alternativa A: CORRETA. É produzida pelas células do epitélio posterior (endotélio).
Alternativa B: INCORRETA. A uma das membranas basais mais espessas do corpo humano, medindo de 
5 a 10 micras de espessura.
Alternativa C: INCORRETA. Conformada por uma variedade de colágenos (IV, V, VIII, IX E XII) em arranjos 
hexagonais que lhe permitem grande elasticidade.
Alternativa D: INCORRETA. Pelo contrário, tem uma excepcional capacidade de regeneração.

 Intraocular: 1 mm  |   Intraorbitaria: 33 mm  |  Intracanalicular: 10 mm  |  Intracraniana: 6 mm
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06 A camada coriocapilar:

 Ⓐ Quase desaparece na região da mácula.
 Ⓑ Possui os capilares mais delgados do organismo.
 Ⓒ Continua-se com o corpo ciliar.
 Ⓓ É responsável pela nutrição da camada nuclear externa.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: A coróide corresponde a túnica vascular que se encontra entre a esclera e retina, pos-
suindo de fora para dentro a lâmina fosca, uma camada de vasos de grande calibre (camada de hal-
ler), uma camada de vasos de médio e pequeno calibre (camada de sattler) e a camada coriocapilar.
Alternativa A: INCORRETA. Nada disso, é a região onde ela é mais espessa.
Alternativa B: INCORRETA. São os capilares mais calibrosos do organismo.
Alternativa C: INCORRETA. A coriocapilar termina na região da ora serrata.
Alternativa D: CORRETA. A coriocapilar nutre a retina externa e os vasos da retina nutrem a retina interna.

07 O epitélio não pigmentado do corpo ciliar:

 Ⓐ Tem forte adesão ao epitélio pigmentado.
 Ⓑ É remanescente das nove camadas sensoriais da retina.
 Ⓒ Está apoiado na membrana de bruch.
 Ⓓ É atravessado pelas fibras zonulares que se originam na membrana basal do epitélio pigmen-

tado.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Na verdade o epitélio pigmentado e o epitélio não pigmentado do corpo 
ciliar não possuem adesão, eles estão com os seus ápices voltados um para o outro, formando neste 
espaço o canal ciliar.
Alternativa B: CORRETA. Questão conceitual. 
Alternativa C: INCORRETA. Não existe camada de bruch no corpo ciliar, pois o corpo ciliar é a continua-
ção desta própria camada.
Alternativa D: INCORRETA. Quase correta, as zonulas se originam na membrana basal do epitélio não 
pigmentado que o atravessam. 

08 A região com maior concentração de cones na retina pode ser identificada:

 Ⓐ Pela presença de hiperfluorescência relativa na angiofluoresceinografia.
 Ⓑ Pela maior espessura. 
 Ⓒ Pela cor amarelada.
 Ⓓ Pela ausência de epitélio pigmentado da retina.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: A região com maior concentração de cones na retina é a mácula, onde eles são mais 
finos e compridos (85 micras na retina central e 25 micras na periferia da retina).
Alternativa A: INCORRETA.Na angiofluoresceinografia a mácula apresenta uma hipofluorescência por 
ser uma zona avascular, também conhecida por ZAF, Zona Avascular Foveal.
Alternativa B: INCORRETA. É justamente a porção da retina onde ocorre um afinamento intenso das 
camadas estruturais da retina, ficando praticamente apenas cones e o citoplasma das células de 
muller, assim a luz chega diretamente nos cones.
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Alternativa C: CORRETA. Esta região também é conhecida como mácula lútea, e esta tonalidade amare-
lada é dada pela concentração de xantofila, um caroteno que acumula nos pericárdios de células 
ganglionares e neurônios bipolares nesta região oval de aproximadamente 3 mm.
Alternativa D: INCORRETA. Os cones não funcionariam se não houvesse EPR abaixo deles, afinal de con-
tas, é o EPR que auxilia na coesão do epitélio pigmentado e a retina e faz a endocitose e remoção 
das extremidades dos segmentos externos dos fotorreceptores. 

09 A localização do nervo óptico em relação ao polo posterior geométrico do olho é:

 Ⓐ Medial e superior.
 Ⓑ Medial e inferior.
 Ⓒ Lateral e superior.
 Ⓓ Lateral e inferior.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: Questão que explora conhecimento anatômico muito útil no momento do mapea-
mento de retina, para não ficar perdido procurando o nervo óptico no lado errado. O nervo óptico 
fica nasal e discretamente superior.
Alternativa A: CORRETA. Questão conceitual. 
Alternativas B, C e D: INCORRETAS. Não se aplicam. 

10 A superfície refrativa ocular com maior raio de curvatura, em um paciente emetrope olhando 
para o infinito é a:

 Ⓐ Face anterior da córnea.
 Ⓑ Face posterior do cristalino.
 Ⓒ Face anterior do cristalino.
 Ⓓ Face posterior da córnea.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Seu raio de curvatura tem o valor médio de 7,8mm.
Alternativa B: INCORRETA. Seu raio de curvatura tem o valor médio de 6,0mm.
Alternativa C: CORRETA. A face anterior do cristalino possui um raio de curvatura de aproximadamente 
10mm e que com o olhar para o infinito relaxa a zônula, que por sua vez relaxa a tração do cristalino, 
aumentando seu diâmetro antero-posterior e a curvatura da capsula anterior.
Alternativa D: INCORRETA. Seu raio de curvatura tem o valor médio de 6,5mm.

11 O vítreo em emetropes:

 Ⓐ Em condições fisiológicas, não são observados espaços ou canais em sua estrutura.
 Ⓑ Preenche aproximadamente 7/8 do volume do globo ocular.
 Ⓒ É composto de 80% de água.
 Ⓓ Tem volume de aproximadamente 4 ml.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA.  No vítreo podemos observar de forma fisiológica a presença do espaço de 
martegiani, um espaço em funil sobre a inserção do vítreo no nervo óptico e o canal de cloquet, 
um remanescente do vítreo primário que se estende do nervo óptico até a superfície posterior do 
cristalino.
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Alternativa B: INCORRETA. Ele preenche a loja posterior, o que compreende 4/5 do volume do globo 
ocular.
Alternativa C: INCORRETA. Da composição do vítreo 98% é água, os outros 2% são glicosaminoglicanos 
hidrófilos, como o ácido hialurônico e o colágeno.
Alternativa D: CORRETA. Questão conceitual. 

12 O osso que faz parte do rebordo orbitário é o:

 Ⓐ Zigomático.
 Ⓑ Palatino.
 Ⓒ Esfenoide.
 Ⓓ Etmoide.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: O rebordo orbitário é formado por três ossos: frontal formando todo o arco superior, 
maxilar superior formando o rebordo medial inferior e o zigomático o rebordo temporal inferior.
Alternativa A: CORRETA. Questão conceitual. 
Alternativas B, C e D: INCORRETAS. Não se aplicam.  

13 O músculo estriado que apresenta fibras de menor diâmetro, muitas terminações nervosas, 
maior quantidade de tecido conjuntivoelástico e abundante suprimento vascular, semelhante aos 
músculos retos oculares é, entre os abaixo, o:

 Ⓐ Levantador da pálpebra.
 Ⓑ Orbicular.
 Ⓒ De muller.
 Ⓓ Ciliar.

Grau de dificuldade

Alternativa A: CORRETA. É um músculo estriado de diâmetro curto, recebe inervação do III par e é rica-
mente vascularizado.
Alternativa B: INCORRETA. É um músculo estriado, porém de grande dimensões, recebendo inervação 
do VII par.
Alternativa C: INCORRETA. É um músculo liso e recebe inervação do III par.
Alternativa D: INCORRETA. É um musculo liso e recebe inervações simpáticas e parasimpáticas, a depen-
der de suas fibras, as longitudinais e obliquas recebem inervação simpática e são responsáveis pela 
a acomodação de longe, já as fibras circulares recebem inervação parasimpáticas e são responsá-
veis pela acomodação para perto.

14 A pálpebra possui:

 Ⓐ Nenhuma musculatura própria.
 Ⓑ Somente músculos lisos.
 Ⓒ Somente músculos estriados.
 Ⓓ Músculos lisos e estriados.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: A pálpebra possui na sua maior parte musculatura estriada, como o orbicular e o 
levantador da pálpebra, sendo o orbicular o maior músculo palpebral sendo dividido em porção 
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pré-septal e porção pré-tarsal, porém também possuímos musculatura lisa com os músculos palpe-
brais superior e inferior de muller.  
Alternativa A: INCORRETA. E todos nós teríamos ptose se fosse assim.
Alternativa B: INCORRETA. Não, também possui estriados.
Alternativa C: INCORRETA. Não, também possui lisos.
Alternativa D: CORRETA. Questão conceitual. 

15 Os canais coletores internos diferenciam-se dos canais coletores externos porque:

 Ⓐ Os canais coletores externos são constituídos de 8 a 10 veias que se unem ao plexo escleral 
superficial.

 Ⓑ Os canais coletores externos terminam em fundo cego.
 Ⓒ Formam as chamadas “veias aquosas”.
 Ⓓ São responsáveis principalmente pelo aumento da área de contato do humor aquoso com a 

parede interna do sistema coletor.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Os canais coletores externos são em número de aproximadamente 30 veias 
aquosas que se desembocam no plexo venoso episcleral.
Alternativa B: INCORRETA. Não, primeiramente os canais coletores internos terminam nos canais cole-
tores externos que por sua vez terminam no plexo venoso episcleral.
Alternativa C: INCORRETA. Os canais coletores externos que são conhecidos como “veias aquosas”, e o 
motivo é por transportarem o humor aquoso puro, já sem a presença de hemácias. 
Alternativa D: CORRETA. Questão conceitual.  

16 O epitélio posterior da íris:

 Ⓐ Apesar de ser continuação do epitélio pigmentado do corpo ciliar, não possui pigmentação.
 Ⓑ Por ser continuação do epitélio não pigmentado do corpo ciliar, não possui pigmentação.
 Ⓒ Apesar de ser continuação do epitélio não pigmentado do corpo ciliar, tem intensa pigmenta-

ção.
 Ⓓ Por ser continuação do epitélio pigmentado do corpo ciliar, possui intensa pigmentação.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: Criei um esqueminha visual para facilitar a compreensão e memorização desta 
sequência de continuidade dos tecidos.

Alternativa A: INCORRETA. Duplamente errada, o epitélio posterior da íris é continuação do epitélio não 
pigmentado e sim possui muita pigmentação.
Alternativa B: INCORRETA. Quase correta, o erro esta em afirmar que não possui pigmento.
Alternativa C: CORRETA. É continuidade do epitélio não pigmentado do corpo ciliar, mas tem intensa 
pigmentação que vem do epitélio anterior da íris, que também é pigmentado.
Alternativa D: INCORRETA. Não, não é continuação do epitélio pigmentado do corpo ci-
liar, é do não pigmentado, tente memorizar o esqueminha que criei ali no comentário.

Retina
Retina Neurosensorial

EPR

Corpo Ciliar
Epitélio não Pigmentado

Epitélio Pigmentado

Íris
Epitélio Posterior
Epitélio Anterior
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17 com relação às colorações utilizadas em patologia ocular, qual a associação correta quanto à 
estrutura corada?

 Ⓐ I-B; II-C; III-D; IV-A.
 Ⓑ I-B; II-A; III-C; IV-D.
 Ⓒ I-A; II-D; III-C; IV-B.
 Ⓓ I-C; II-D; III-B; IV-A.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: Todo ano cai uma ou mais questões sobre as distrofias estromais corneanas, ai não 
tem jeito, você vai precisar memorizar esta ligação entre o tipo de distrofia, o depósito e o corante 
utilizado. Existe uma frase bem difundida que ajuda a memorizar, comigo funcionou e espero que 
te ajude também, é assim:

Alternativas A, B e C: INCORRETAS. Não se aplicam. 
Alternativa D: CORRETA. Questão conceitual.  Grave a mnemônica. 

18 Macrófagos agrupados, carregados de lipídios e tendo o citoplasma com vacúolos localizados 
abaixo da epiderme podem ser encontrados na biópsia de um paciente que apresente:

 Ⓐ Hanseníase.
 Ⓑ Amiloidose sistêmica.
 Ⓒ Xantelasma.
 Ⓓ Xeroderma pigmentoso.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Células inflamatórias delaminando o perinervo ou no endonervo define o 
diagnóstico mesmo quando a pesquisa de bacilos (coloração pelo Ziehl-Neelsen modificado) for 
negativa.
Alternativa B: INCORRETA. É encontrado o depósito de substancia amilóide nos tecidos, que cora com 
o corante vermelho do congo.
Alternativa C: CORRETA. Xantelasma ou Xanteloma são bolsas cutâneas amareladas com depósitos de 
colesterol, podendo mas não obrigatoriamente, estar relacionado a deficiências no metabolismo 
de lipídios, seu tratamento tem indicação puramente estética e constitui na exerese das lesões.
Alternativa D: INCORRETA. No xeroderma pigmentoso a analise da biópsia de pele é feita com cultura 
dos fibroblastos, sem qualquer alteração relacionada ao enunciado.

Macular Dystrophy
Granular Dystrophy
Lattice Dystrophy

Mucopolysaccharide
Hyaline materials

Amyloid 

Alcian Blue
Masson Trichrome

Congo Red 

Marilyn Monroe Always Get Her Men In L.A. City

Coluna 1ª Coluna 2ª

I Vermelho-Congo A Citoplasma

II Hematoxilina B Colágeno

III Tricômio de Masson C Amiloide

IV Eosina D Núcleo
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19 Qual a alternativa correta com relação ao preparo dos tecidos para análise histopatológica?

 Ⓐ A solução fixadora mais utilizada em anatomia patológica e na patologia ocular é o álcool etílico.
 Ⓑ A solução fixadora tamponada de formol a 10% impede a formação de artefatos durante o 

preparo dos tecidos, evitando equívocos na análise microscópica da peça.
 Ⓒ Na suspeita de carcinoma de células sebáceas, deverão ser realizados cortes de congelação.
 Ⓓ Para que seja utilizada a técnica da imuno-histoquímica, o antígeno específico estudado deve 

estar sempre na superfície celular. Antígenos intracelulares levam a resultados negativos neste tipo 
de análise.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. A solução aquosa de formol a 4% é a solução fixadora mais utilizada em ana-
tomia patológica, mas entre os mais usados está a solução de álcool a 70% e o formal glicerinado a 
4% para preparo de lâmina permanente.
Alternativa B: INCORRETA. Não existe fixação sem causar artefatos, por mais cuidadosa que seja a fi-
xação, sempre altera a amostra e introduz artefatos que podem interferir com a interpretação da 
estrutura celular. Um exemplo que merece destaque é o caso do "mesossoma" bacteriano, a qual 
era afirmada como uma bactéria gram-positiva nos anos de 1970, mas foi demonstrado posterior-
mente por meio de técnicas modernas de microscopia eletrônica que se tratava simplesmente um 
artefato resultante do processos de fixação.
Alternativa C: CORRETA. Devido a fragilidade da amostra é indicado fazer o congelamento da peça no 
intra-operatório ou a cirurgia micrografia de Mohs, para analise da proliferação de células sebáceas 
malignas com vacúolos no citoplasmas que correspondem a presença de lipídios. 
Alternativa D: INCORRETA. A imuno-histoquímica consegue localizar as proteínas dos antígenos explo-
rando o principio da ligação especifica entre antígeno e anticorpo no tecido, independente se ele 
está na superfície ou intracelular.

20 Com relação à coleta e análise de material ocular para estudo laboratorial, quando há suspeita 
de ceratite ou conjuntivite infecciosas, podemos afirmar que:

 Ⓐ Para não reduzir a positividade das amostras, os meios de cultura devem ser retirados da gela-
deira imediatamente antes da coleta.

 Ⓑ A coloração de Gram está relacionada à estrutura e composição da parede celular bacteriana.
 Ⓒ Linfócitos e monócitos são encontrados caracteristicamente nas conjuntivites bacterianas.
 Ⓓ Para análise do material pela coloração de giemsa é necessário utilização de microscopia de 

fluorescência.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA.  Pela contrario, todos os meios devem ser levados a temperatura ambiente 
antes de ser utilizado para semear.
Alternativa B: CORRETA. A coloração das bactérias com a técnica de Gram expressa diferentes carac-
terísticas da célula, de modo especial no que diz respeito à composição química, estrutura, per-
meabilidade da parede celular, fisiologia, metabolismo e patogenicidade. A parede da  bactéria 
Gram-negativa é constituída por estruturas de múltiplas camadas bastante complexas, que não 
retêm o corante, já a parede da bactéria Gram-positiva consiste de única camada fina que retém o 
corante aplicado.
Alternativa C: INCORRETA. Linfócitos e monocitos são encontrados caracteristicamente nas conjuntivi-
tes alérgicas.
Alternativa D: INCORRETA. O método de May-Grunwald-Giemsa, também conhecido como método pa-
nótico, é um método relativamente simples, sendo apenas necessário a coloração do esfregaço 
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com o corante de giemsa, esperar secar por alguns minutos e já pode ser observado ao microscó-
pio com objetiva de imersão, sem necessidade de fluorescência.

21 Com relação ao diagnóstico laboratorial da infecção ocular causada por chlamydia tracomatis 
é correto afirma que:

 Ⓐ A análise sorológica pela reação de enzimaimunoensaio e detecção de imunoglobulinas é o 
método mais sensível para o estabelecimento do diagnóstico.

 Ⓑ A presença de macrófagos grandes contendo restos celulares fagocitados encontrados no exa-
me citológico do raspado conjuntival exclui o diagnóstico.

 Ⓒ Basófilos e grânulos de basófilos encontrados no exame citológico do raspado conjuntival ex-
cluem o diagnóstico.

 Ⓓ Não se deve utilizar colírio de fluoresceína imediatamente antes da coleta de material para a 
realização da imunofluorescência direta para não gerar resultados falsos-positivos.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. O diagnóstico de Tracoma é feito com base nos seus aspectos clínicos, mor-
fológicos e epidemiológicos, sendo dispensado a necessidade de exames laboratoriais. O exame 
padrão ouro para confirmação do diagnóstico é a citologia pelo anticorpo monoclonal fluorescente.
Alternativa B: INCORRETA. A presença de macrófago não exclui o diagnóstico.
Alternativa C: INCORRETA. A presença de basófilos não exclui o diagnóstico.
Alternativa D: CORRETA. A fluorescência da fluoresceina em colírio pode produzir um resultado falso 
positivo no exame de imunofluorescência direta.

22 Qual a alternativa correta?

 Ⓐ As doenças oriundas do DNA mitocondrial afetam exclusivamente mulheres.
 Ⓑ Transcrição é o processo de formação do RNAm mensageiro a partir da cadeia molde de DNA, 

catalizado pela enzima RNA polimerase.
 Ⓒ A braço curto de um cromossomo é o braço “q". 
 Ⓓ  Nas doenças autossômicas recessivas os heterozigotos geralmente são afetados.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Elas não afetam exclusivamente mulheres, elas são transmitidas exclusiva-
mente por mulheres, já que o homem contribui apenas com o núcleo do espermatozóide na fecun-
dação, e a mulher com todo o citoplasma e suas organelas. Um exemplo de doença de transmissão 
mitocondrial é a doença de Leber. 
Alternativa B: CORRETA. Conceito correto.
Alternativa C: INCORRETA. “q" corresponde ao braço longo do cromossomo, o braço curto é indicado 
com a letra “p”, de pequeno em francês (petit).
Alternativa D: INCORRETA. Para doenças recessivas, geralmente os homozigotos que são afetados, já nas 
dominantes os heterozigotos podem ser afetados.

23 Com relação ao traço recessivo ligado ao X, é correto afirmar:

 Ⓐ Homens podem ser portadores sem expressão fenotípica.
 Ⓑ Homens afetados podem transmitir o traço aos filhos do sexo masculino.
 Ⓒ Afetará prole do sexo feminino se o homem acometido se casar com mulher portadora.
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 Ⓓ As mulheres afetadas transmitem o alelo mutante apenas para os filhos do sexo masculino.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Homens podem ser portadores recessivos e transmitir a seus filhos, porém 
não será um portador da doença em si.
Alternativa B: INCORRETA. Impossível, já que é um traço ligado ao X, e quando for um filho do sexo 
masculino o homem vai ter doado o seu Y, que não carrega o traço.
Alternativa C: CORRETA. É possível, pois o homem portador doara seu X com traço e a mulher poderá 
doar o X sem o traço e não haver manifestação de doença ou doar seu X com o traço e apresentar 
a doença.
Alternativa D: INCORRETA. Para o filho homem ela pode haver doado tanto o X com o traço quando o 
sem o traço recessivo.

24 Com relaçao ao padrão de herança na retinose pigmentar, é correto afirmar:

 Ⓐ A forma esporádica não ocorre.
 Ⓑ Na herança recessiva ligada ao cromossomo X a expressão fenotípica da doença é branda e de 

lenta progressão.
 Ⓒ O padrão autossômico recessivo é o mais frequente.
 Ⓓ O padrão autossômico dominante apresenta rápida progressão, sendo detectado geralmente 

na infância.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Sim, ocorrem! A retinose pigmentar pode ter herança autossômica recessiva 
ou dominante, recessiva ligada ao X ou ainda ser causada por genes defeituosos que codificam as 
proteínas responsáveis pelo splicing do rna.
Alternativa B: INCORRETA. Os casos ligados ao X são os de inicio mais precoce e de maior gravidade.
Alternativa C: CORRETA. Estima-se que 70% dos casos de retinose pigmentar considerados “simples" 
sejam autonômicos recessivos.
Alternativa D: INCORRETA. Felizmente, o padrão autossômico dominante é o menos frequente e o que 
apresenta uma progressão mais lenta e branda.

25 Com relação aos cones, é correto afirmar:

 Ⓐ Transformam o glutamato em rodopsina.
 Ⓑ São mais numerosos do que os bastonetes.
 Ⓒ São sensíveis ao espectro de luz verde, vermelha e azul.
 Ⓓ Necessitam da vitamina a para o metabolismo da rodopsina.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. O glutamato é transformado em iodopsina nos cones, a rodopsina é o pig-
mento dos bastonetes.
Alternativa B: INCORRETA. Pelo contrário, temos aproximadamente 6 milhões de cones e 120 milhões 
de bastonetes.
Alternativa C: CORRETA. Os cones são sensíveis as cores, já os bastonetes são sensíveis a visão noturna, 
que é a visão de contraste.
Alternativa D: INCORRETA. Necessitam de vitamina A, mas é para o metabolismo da iodopsina.

26 Qual das condições fisiológicas abaixo tem como função reduzir aberrações ópticas?
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 Ⓐ Divergência.
 Ⓑ Midríase.
 Ⓒ Convergência.
 Ⓓ Miose.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Não influencia nas aberrações.
Alternativa B: INCORRETA. A midríase aumentaria as aberrações por maior exposição a entrada de raios 
luminosos que passam pela periferia corneana. 
Alternativa C: INCORRETA. Não influencia nas aberrações.
Alternativa D: CORRETA. A miose funciona como um buraco estenopêico, reduzindo os raios periféricos 
que são geralmente os principais causadores de aberrações e mantendo apenas os centrais.

27 Qual destas afirmativas abaixo é correta quanto à visão binocular normal?

 Ⓐ Não depende do córtex visual.
 Ⓑ Geralmente está presente aos 3 meses de idade.
 Ⓒ Para que esteja presente, as imagens em ambas as retinas devem ser parecidas em tamanho, 

forma e clareza.
 Ⓓ Frequentemente está presente na anisometropia maior que 4D.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Depende sim do córtex visual, e para ser mais especifico, depende da área 17, 
que corresponde ao córtex visual primário (V1).
Alternativa B: INCORRETA. Por incrível que pareça, nascemos com uma acuidade visual muito reduzida 
e só chegamos a atingir a acuidade visual normal de 20/20 e estereopsia, com aproximadamente 
5 anos de idade.
Alternativa C: CORRETA. As imagens de ambos os olhos precisam ser parecidas em tamanho, forma e 
clareza para que exista a perfeita fusão entre as mesmas. 
Alternativa D: INCORRETA. Anisometropias até 3D costumam ser toleradas pelos pacientes, porém aci-
ma disso é produzido grande aniseiconia, que é uma diferença entre o tamanho e forma das ima-
gens dos olhos que não permite a fusão.

28 Com relação à função pupilar é correto afirmar:

 Ⓐ A via eferente parasimpática é constituída por quatro cadeias de neuônios.
 Ⓑ A via eferente simpática tem participação do gânglio ciliar.
 Ⓒ A via eferente parasimpática tem participação do nervo oculomotor.
 Ⓓ A via eferente simpática é responsável pela constrição pupilar.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. A via parassimpática é composta por duas cadeias de neurônios, uma pré-
-ganglionar e outra pós-ganglionar.
Alternativa B: INCORRETA. O gânglio ciliar ou também conhecido como gânglio oftálmico, é um gân-
glio parassimpático que se localiza na região posterior da órbita e da origem aos nervos ciliares 
posteriores.
Alternativa C: CORRETA. A via parasimpática participa na formação dos pares cranianos III (oculomotor), 
VII (facial), IX (glossofaríngeo) e X (vago).
Alternativa D: INCORRETA. A via eferente simpática é responsável pela midríase e a parassimpática pela 
miose.
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29 sobre o reflexo para perto (sincinesia acomodação-convergência), é correto afirmar:

 Ⓐ A miose é promovida pela contração do corpo ciliar.
 Ⓑ Os músculos retos laterais se contraem.
 Ⓒ A convergência é originada no núcleo do nervo abducente.
 Ⓓ Tem a participação de impulsos aferentes originados na retina.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: Questão bem simples com alternativas fáceis de serem excluídas, praticamente 
um presente do autor. Com o olhar para perto ocorre o reflexo de acomodação que é composto 
por convergência do olhar, miose e acomodação do cristalino. Vou descrever com mais detalhe nos 
comentários da questão.
Alternativa A: INCORRETA. Basta ter um pequeno conhecimento de anatomia ocular para saber que esta 
alternativa é bem absurda. Mas realmente com olhar para perto o corpo ciliar ira se contrair, porém 
é para causar a acomodação do cristalino.
Alternativa B: INCORRETA. Para olhar para perto precisamos fazer convergência, então é claro que não 
existe contração dos retos laterais, pelo contrario, eles relaxam enquanto os retos mediais se con-
traem, respeitando a lei de Sherrington. 
Alternativa C: INCORRETA. Esta alternativa fala a mesma coisa que a alternativa anterior, só que usando 
palavras diferentes.
Alternativa D: CORRETA. A luz chega até a retina que gera os impulsos aferentes que seguem pelo ner-
vo óptico, quiasma óptico, fita óptica, corpo geniculado lateral e radiação ótica até o córtex visual 
primário, existindo então integração cortical e os axônios seguem para a área visual secundária e 
chegam na área pré-tectal. Na área pré-tectal ocorre uma nova formação de sinapses e os axônios 
destes neurônios terminam no núcleo de Perlia, que fica situado entre os dois núcleos de Edinger-
-Westphal e possui dois tipos de neurônios: um faz sinapse com o núcleo motor somático do nervo 
motor ocular comum e envia os seus axônios diretamente para o músculo reto interno, provocando 
a convergência; e o outro faz sinapses com o núcleo de Edinger-Westphal e a partir dele as fibras 
fazem sinapse no gânglio ciliar, saindo umas para o músculo ciliar e produzindo a acomodação, e 
outras para o músculo esfíncter da pupila e produzindo a miose.

30 A via aferente do reflexo fotomotor, inicia em qual das estruturas abaixo?

 Ⓐ Nervo óptico.
 Ⓑ Fotorreceptores.
 Ⓒ Corpo geniculado lateral.
 Ⓓ Núcleo de Edinger-Westphal.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: As estruturas de todas as alternativas fazem parte do reflexo fotomotor, porém é 
questionado onde se inicia o reflexo, sendo assim, sabemos que são os fotorreceptores os respon-
sáveis por receber a energia luminosa e transformar em impulso que é enviado pela via aferente 
do nervo óptico, e entre as mencionadas, segue para o corpo geniculado lateral e posteriormente 
para o núcleo de Edinger-Westphal.
Alternativas A, C e D: INCORRETAS. Não se aplicam. 
Alternativa B: CORRETA. Questão conceitual.

31 Com relação à rodopsina, é correto afirmar:
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 Ⓐ Está presente em altas concentraçõese nos segmentos externos dos bastonetes.
 Ⓑ Depende da metabolização da vitamina E.
 Ⓒ É secretada ativamente pelo epitélio pigmentado da retina.
 Ⓓ Participa no fenômeno de fototransdução, sendo metabolizada e excretada pelas células gan-

glionares da retina.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: As vezes é cobrado um pouco mais de conhecimento sobre o mecanismo de fo-
totransdução, em minha prova cobraram com bastantes detalhes, acho que vale a pena revisar, 
vamos lá: 

Quando a luz atinge o 11-cis-retinal, este é convertido a trans-retinal (estado excitado da mo-
lécula); a rodopsina interage então com a transducina, causando a substituição de guanosina di-
fosfato por  guanosina trifosfato ligado a esta. Neste passo existe uma amplificação de sinal, já que 
uma molécula de rodopsina é capaz de interagir com centenas de moléculas de transducina. A 
transducina dissocia-se em dois polipéptidos, sendo que um deles activa a cGMP fosfodiesterase; 
esta enzima catalisa a conversão de guanosina monfosfato cíclico (cGMP) a 5'-GMP, o que causa o 
rebaixamento dos níveis intracelulares de cGMP. É este rebaixamento que despoleta o sinal nervo-
so, pois causa o fecho de canais transmembranares de cálcio, o que impede a entrada de íons Ca2+ e 
Na+ na célula, hiperpolarizando a membrana. O ion Ca2+ continua, no entanto, a sair da célula, o que 
reduz a sua concentração intracelular. Isto estimula a recuperação da rodopsina através da fosfori-
lação desta pela rodopsina cinase. A proteína arrestina liga-se então à zona c-terminal fosforilada 
da rodopsina, inactivando-a rapidamente. Ocorre então um processo mais lento de recuperação da 
rodopsina, em que a arrestina se dissocia desta, ocorre desfosforilação e o trans-retinal se converte 
a 11-cis-retinal.
Alternativa A: CORRETA. A Rodopsina é a opsina (pigmento) dos bastonestes, fotorreceptor responsável 
pela visão escotópica (visão monocromática no escuro). Existem diferentes opsinas, que se diferem 
entre si apenas alguns aminoácidos, fazendo com que sejam capaz de absorver a luz em diferen-
tes comprimentos de onda. Estas ultimas se encontram nos cones da retina e são a base da visão 
fotópica (visão diurna de cores). Existindo três tipos de opsinas: fotopsina I (absorve o espectro 
amarelo), fotopsina II (espectro verde) e fotopsina III (espectro violeta).
Alternativa B: INCORRETA. Depende do metabolismo da vitamina A, pois a rodopsina é composta por 
uma proteína opsina combinada com o 11-cis-retinal que é um derivado da vitamina A.
Alternativa C: INCORRETA. Ela não é secretada pelo EPR, ela fica armazenada nos segmentos externos 
dos bastonetes.
Alternativa D: INCORRETA. A rodopsina não só participa, como é peça fundamental no fenômeno da fo-
totransdução, ela não é excretada pelas células ganglionares, a fototransdução ocorre toda dentro 
do fotorreceptor que libera o impulso já pronto para ser transmitido, sendo as células glanglionares 
a via de acesso para o nervo óptico. 

32 A maior parte do humor aquoso é produzida por:

 Ⓐ Secreção ativa.
 Ⓑ Secreção passiva.
 Ⓒ Difusão.
 Ⓓ Osmose.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: O humor aquoso é produzido pelos processos ciliares (cerca de 70 processos) em 
um volume contínuo de 2 microlitros por minuto. A sua produção envolve três tipos de processos 
biofísicos: secreção, difusão e a ultrafiltração.
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Alternativa A: CORRETA. A secreção ativa pelo acionamento da bomba de sódio e potássio é o principal 
mecanismo de produção do humor aquoso, porém consome ATP e depende da presença de bicar-
bonato, que é formado pela enzima anidrase carbônica.
Alternativa B: INCORRETA. Não é um mecânismo de produção do humor aquoso.
Alternativa C: INCORRETA. Segundo mecanismo em importância, seguido pelo processo de ultrafiltra-
ção que desempenha um papel bem pequeno na formação do humor aquoso, funcionando como 
uma diálise, onde uma membrana semipermeável, sobre pressão hidrostática permite a passagem 
de elementos selecionados.
Alternativa D: INCORRETA. A osmose é o mecanismo em que se baseia o processo de difusão, onde o 
sódio na câmara posterior atrai uma maior difusão de fluidos para a câmara posterior.

33 Com relação ao tamanho da fenda palpebral, qual alternativa é a correta?

 Ⓐ O músculo de Müller é inervado pelo nervo oculomotor.
 Ⓑ Tem participação do sistema nervoso simpático.
 Ⓒ O controle do músculo levantador da pálpebra superior é originado em dois subnúcleos do 

terceiro nervo craniano.
 Ⓓ A ptose palpebral inversa ocorre pela lesão da via parassimpática.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. O músculo elevador da palpebra superior que é inervado pelo nervo oculo-
motor (III par).
Alternativa B: CORRETA. O músculo de Müller recebe inervação simpática. 
Alternativa C: INCORRETA. Sua origem real é o nucleo parassimpático acessório de Edinger-Westphal.
Alternativa D: INCORRETA. A ptose inversa pode ocorrer por uma lesão da via simpática, já que na pál-
pebra inferior existe o músculo tarsal inferior, que é o correspondente ao músculo de Müller (tam-
bém conhecido como músculo tarsal superior), possuindo ambos inervação do sistema autônomo 
simpático.

34 A camada mucinosa que compõe a lágrima é produzida em qual das estruturas anatômicas 
abaixo?

 Ⓐ Membrana basal do epitélio da córnea.
 Ⓑ Estroma da córnea.
 Ⓒ Conjuntiva.
 Ⓓ Glândulas de meibomius.

Grau de dificuldade

≫ DICA DO AUTOR: O filme lacrimal (atenção para a ordem das letras maiúsculas, servem para ajudar 
a lembrar a composição da lágrima), possui camadas de composição Mucinosa, Aquosa e Lipídica, 
sendo a ordem descrita a mesma encontrada no sentido do epitélio corneano para o meio externo. 
O maior volume da lágrima é compreendido pela porção aquosa, que é produzida pela glândula 
lacrimal principal e as acessórias.
Alternativas A e B: INCORRETAS. Não produz nada que contribua na composição do filme lacrimal.
Alternativa C: CORRETA. As glândulas caliciformes, encontradas na conjuntiva, são responsáveis pela 
produção da porção mucinosa do filme lacrimal.
Alternativa D: INCORRETA. As glândulas de Meibomius são responsáveis pela produção da camada lipí-
dica do filme lacrimal.


