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Prefácio

No momento  que decidimos ser médico, não imaginamos quantos obstáculos teremos que 
ultrapassar, quantos desafios teremos que vencer e quanta dedicação para atingir nossos objetivos 
profissionais com sucesso e ética teremos que dispor. As cobranças profissionais se tornam rotina 
em nossas vidas e as exigências do mercado cada vez mais intensas. Não basta estarmos prepara-
dos apenas para casos clínicos de rotina, mas também para casos clínicos desafiadores. Com esse 
intuito, precisamos estudar conceitos teóricos, buscar sempre conhecimentos atualizados e criar 
o hábito de revisar assuntos previamente estudados, que muitas vezes esquecemos. São os deta-
lhes que fazem de um médico, um profissional de sucesso. O estudo é a chave sólida para nossa 
profissão, tendo constantemente o objetivo de ajudar e tratar nossos pacientes com as melhores 
condutas disponíveis. As provas teóricas são alguns dos obstáculos que precisamos ultrapassar. A 
grande motivação para escrevermos este livro de questões comentadas, que prepara para provas 
de oftalmologia, foi a vontade em suprir deficiências no processo de preparação para o exame de 
título, que surgiram da nossa própria experiência como estudantes. Mesmo com apoio dos colegas, 
mestres e livros teóricos disponíveis, a luta foi árdua. Acreditamos que este livro com questões 
comentadas deixará o estudo mais fácil e didático. Esta foi a forma que encontramos de apoiar 
os estudante que estão se preparando para a prova de título ou outros concursos. Além disso, 
buscamos utilizar uma metodologia criativa com conceitos teóricos de todas as subespecialidades, 
para darmos a oportunidade de atualização para todos os oftalmologistas já titulados. Desta forma, 
esperamos ajudar na formação de atuais e futuros profissionais. Lembre-se que nenhum obstáculo 
é tão grande, se sua vontade de vencer for maior. 

Agradecemos o apoio de nossos familiares ao longo desta jornada pelo carinho e paciência que 
sempre apresentaram conosco. Aos nossos mestres de ensino que nos motivaram e  que nos mos-
traram a importância de estudar. A editora SANAR que confiou e apoiou nosso projeto. E a todos os 
leitores que irão usufruir deste conteúdo, desde já agradecemos.



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!

Maurício Lima
Editor
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CAPÍTULO

Bases da Oftalmologia

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 qua-
drante 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 porcenta-
gem 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 
desejamos 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 drena-
gem 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-oculares, como os populares antiangiogênicos.
Alternativa C: INCORRETA. O endotélio corneano acaba na linha de schwalbe, antes do limbo cor-
neano.
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, medin-
do 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 cor-
po 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 conti-
nuação 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 
amarelada 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 
contas, é o EPR que auxilia na coesão do epitélio pigmentado e a retina e faz a endocitose e remo-
ção 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 aproximada-
mente 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 glo-
bo ocular.
Alternativa C: INCORRETA. Da composição do vítreo 98% é água, os outros 2% são glicosaminogli-
canos 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 
ricamente vascularizado.
Alternativa B: INCORRETA. É um músculo estriado, porém de grande dimensões, recebendo iner-
vação 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 
depender de suas fibras, as longitudinais e obliquas recebem inervação simpática e são responsá-
veis pela a acomodação de longe, já as fibras circulares recebem inervação parasimpáticas e são 
responsáveis 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 


