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Instrução: Dentre as 18 questões dissertativas apresentadas abaixo, deverão ser sorteadas cinco (05) as quais serão 
respondidas no CADERNO DE RESPOSTAS.  

 

 
01. Disserte sobre as características anatômicas, movimentos e ações da musculatura extrínseca ocular. 

02. Disserte sobre acomodação e convergência.  

03. Disserte sobre visão binocular em relação ao seu conceito, características e sua patologia. 

04. Disserte sobre ambliopia em relação ao seu conceito, classificação e diagnóstico. 

05. Disserte sobre medidas de desvio.  

06. Disserte sobre heteroforias: conceito, quadro clínico, classificação e tratamento.  

07. Disserte sobre esotropias: conceito, quadro clínico, classificação e tratamento não cirúrgico. 

08. Disserte sobre exotropias: conceito, quadro clínico, classificação e tratamento não cirúrgico 

09. Disserte sobre anisometropias no meridiano vertical: conceito, classificação, quadro clínico e indicações 
de correção. 

10. Disserte sobre hipertropias: conceito, classificação, quadro clínico e diagnóstico diferencial. 

11. Disserte sobre as síndromes especiais de motilidade ocular: classificação (se pertinente), causas, quadro 
clinico e diagnóstico diferencial (se pertinente) das síndromes. 

12. Disserte sobre as paresias e paralisias oculomotoras dos IV e VI nervos cranianos em relação a: causas 
gerais e particulares para cada nervo (se pertinente); quadro clínico, diagnóstico diferencial e testes 
diagnósticos. 

13. Disserte sobre tratamento da ambliopia. 

14. Disserte sobre cirurgia das exotropias e esotropias: indicações, plano cirúrgico considerando suas vari-
antes, cuidados pós-operatórios e complicações.  

15. Disserte sobre o tratamento cirúrgico das anisometropias: indicações, plano cirúrgico, considerando 
suas variantes, cuidados pós-operatórios e complicações. 

16. Disserte sobre o tratamento cirúrgico das paresias e paralisias do IV e VI nervos: indicações, plano 
cirúrgico, considerando suas variantes, cuidados pós-operatórios e complicações. 

17. Disserte sobre o tratamento das Síndromes de Möbius, Duane e Brown: indicações, forma de tratamento 
de situações comuns e especiais, e complicações. 

18. Disserte sobre o tratamento do nistagmo, incluindo indicação de situações comuns e especiais e suas 
complicações. 

 


