
 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  CLÍNICA MÉDICA (CLM)                   VERSÃO: A 
 

  

01 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

02 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

03 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

04 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

05 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

06 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

07 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

08 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

09 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

10 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

11 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

12 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  

13 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 



 

14 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

15 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

16 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

17 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

18 * 
QUESTÃO ANULADA 

19 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

20 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

21 D 
A intoxicação por lidocaína cursa com confusão mental e lentificação neurológica, já as demais 
medicações citadas não determinam alterações neurológicas. 

22 B A droga de escolha no tratamento desta arritmia é a adenosina, uma vez que esta droga é 
suficientemente capaz de determinar BAVT transitório. 

23 D A medicação mais indicada é o inibidor da ECA, uma vez que este medicamento tem a capacidade 
de proteger os glomérulos contra a esclerose, retardando a presença de disfunção renal. 

24 C A alternativa que valida a questão é aquela contida na letra C, leptospirose, uma vez que esta 
patologia é a causa de insuficiência renal aguda com proteínas sérico normal ou baixo. 

25 C A etiologia mais comum é a necrose tubular aguda, sendo as demais apresentadas na questão 
também etiologia da IRA, porém não superam aquela apresentada na alternativa C. 

26 B A nefropatia diabética é a principal causa da insuficiência renal crônica, a alternativa correta é 
aquela apresentada na letra B. 

27 D 
A hiperventilação causa um aumento de PO2 e uma diminuição da PCO2 acarretando em alcalose 
respiratória. 

28 A 
Os antidepressivos tricíclicos ingerido em grande quantidade provocam prolongamento de 
intervalo QT. 

29 B Na insuficiência renal crônica ocorre anemia devido a diminuição de eritropoietina, pois o 
parênquima renal fica reduzido ou atrofiado. 

30 B Encontramos a Proteína de Bence Jones nos plasmocitos neuplásicos do mieloma múltiplo, 
portanto encontra-se correta a alternativa B. 

31 A 
Em relação a morte súbita podemos considerar a Fibrilação ventricular como a causa mais 
freqüente. Após esta fase, considerar as outras opções da questão. No entanto, a que responde 
corretamente a mesma é a letra A. 

32 A Trata-se da microalbuminúria, pois é alteração renal mais precoce que implica em maior atenção 
no controle do diabetes. 

33 B Trata-se da miocardite, uma vez que o comprometimento cardíaco neste caso aparece associado 
a febre e miocardite parasitária. 

34 C Alternativa C responde a questão, pois o Dismorfismo eritrocitário urinário sugere a etiologia da 
hematúria. 

35 A A única patologia que responde a questão é a Glomerulite aguda. 

36 A O medicamento indicado é o propanolol bloqueando a descarga adrenérgica. 

37 D Nesta síndrome ocorre a formação do anel esofágico com disfagia para sólidos, levando a anemia 
ferropriva. 

38 A A mais precoce é a reação febril, pois é uma reação imunomediada. 

39 D A hepatite C se comparada a grupos ou pacientes normais, o principal sintoma é a fadiga, astenia 
ou cansaço crônico. 

40 C O vírus C possui maior índice de cronificação, sendo que 85% dos pacientes apresentarão 
cronificação, desenvolvendo hepatite crônica. 

41 D A hepatite autoimune caracteriza-se por apresentar anticorpo anti-músculo liso. 



 

42 B O GASA é o exame indicado para definir a etiologia do quadro de ascite. 

43 A 
A alternativa A responde a questão, as demais apresentadas apesar de serem também 
complicações de hipertensão possuem menor incidência (tx) de gravidade. 

44 B O álcool é a causa principal da pancreatite crônica necrotizante. 

45 B Esta síndrome caracteriza-se por aumento de gastrina produzida por um tumor neuro-endocrino 
denominado gastrinoma. 

46 C A alternativa C responde a questão. A alternativa A não é complicação da patologia evidenciada, e 
as alternativa B e D ocorreu com menor freqüência, portanto a hemorragia é mais freqüente. 

47 D A única alternativa na questão que não é considerada efeito sistêmico de corticóides é a retenção 
de potássio, pois na verdade provocam excreção deste. 

48 C O diagnóstico é feito através da dosagem de T4 livre e TSH. 

49 C 
Dor precordial é um sintoma de outra patologia tais como, angina, doença do refluxo. No quadro 
apresentado são sintomas ou sinais além dos evidenciados na questão a sudorose, ansiedade, 
alteração ou fluxo menstrual, etc. 

50 A O hipotireoidismo primário tem como causa a tireoidite de hashimoto, as demais apresentadas 
nas alternativas B, C, D são causa secundárias. 

51 D Letra D, pois o Inibidor de ECA previne lesão renal, devendo ser indicado no diabético hipertenso. 

52 D A doença evidenciada na letra D é caracterizada por apresentar bócio difuso, oftalmopatia, 
dermopatia e acropatia. 

53 C A bromocriptina é uma droga agonista dopaminérgica usada para tratar a hiperprolactinemia e 
prolactinoma. 

54 B O “Pneumocystis carinii” é o agente principal da pneumonia no paciente com SIDA, portanto a 
alternativa B responde a questão. 

55 A 
A reação inflamatória na comissura labial de pacientes com SIDA tem como causador a Cândida 
albicans. 

56 C A opção correta é a letra C, as demais são agentes etiológicos de outras patologias parasitárias. 

57 D O mebendazol não é a droga de escolha para combater as patologias parasitárias apresentada na 
opção A, B, C, apenas aquela apresentada na alternativa D – Enterobius vermicularis. 

58 C A resposta correta é a má relação entre a ventilação e a perfusão, uma vez que ocorre uma 
diminuição da relação ventilação perfusão de pacientes com DPOC. 

59 B A percussão no pneumotórax observa-se timpanismo, no derrame pleural ocorrerá a macicez. 

60 D A seqüência apresentada na alternativa D é a mais indicada, uma vez que apresenta as drogas de 
eleição para as respectivas patologias sequencialmente numeradas. 

 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  CLÍNICA MÉDICA (CLM) VERSÃO: B 
 

  

01 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

02 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

03 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

04 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

05 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

06 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

07 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

08 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

09 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

10 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

11 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

12 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

13 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  
 

14 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 



 

15 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

16 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

17 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

18 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

19 * 
QUESTÃO ANULADA 

20 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

21 D A hepatite autoimune caracteriza-se por apresentar anticorpo anti-músculo liso. 

22 B O GASA é o exame indicado para definir a etiologia do quadro de ascite. 

23 A A alternativa A responde a questão, as demais apresentadas apesar de serem também 
complicações de hipertensão possuem menor incidência (tx) de gravidade. 

24 B O álcool é a causa principal da pancreatite crônica necrotizante. 

25 B Esta síndrome caracteriza-se por aumento de gastrina produzida por um tumor neuro-endocrino 
denominado gastrinoma. 

26 C A alternativa C responde a questão. A alternativa A não é complicação da patologia evidenciada, e 
as alternativa B e D ocorreu com menor freqüência, portanto a hemorragia é mais freqüente. 

27 D 
A única alternativa na questão que não é considerada efeito sistêmico de corticóides é a retenção 
de potássio, pois na verdade provocam excreção deste. 

28 C 
O diagnóstico é feito através da dosagem de T4 livre e TSH. 

29 C 
Dor precordial é um sintoma de outra patologia tais como, angina, doença do refluxo. No quadro 
apresentado são sintomas ou sinais além dos evidenciados na questão a sudorose, ansiedade, 
alteração ou fluxo menstrual, etc. 

30 A O hipotireoidismo primário tem como causa a tireoidite de hashimoto, as demais apresentadas 
nas alternativas B, C, D são causa secundárias. 

31 D Letra D, pois o Inibidor de ECA previne lesão renal, devendo ser indicado no diabético hipertenso. 

32 D A doença evidenciada na letra D é caracterizada por apresentar bócio difuso, oftalmopatia, 
dermopatia e acropatia. 

33 C A bromocriptina é uma droga agonista dopaminérgica usada para tratar a hiperprolactinemia e 
prolactinoma. 

34 B O “Pneumocystis carinii” é o agente principal da pneumonia no paciente com SIDA, portanto a 
alternativa B responde a questão. 

35 A A reação inflamatória na comissura labial de pacientes com SIDA tem como causador a Cândida 
albicans. 

36 C A opção correta é a letra C, as demais são agentes etiológicos de outras patologias parasitárias. 

37 D O mebendazol não é a droga de escolha para combater as patologias parasitárias apresentada na 
opção A, B, C, apenas aquela apresentada na alternativa D – Enterobius vermicularis. 

38 C A resposta correta é a má relação entre a ventilação e a perfusão, uma vez que ocorre uma 
diminuição da relação ventilação perfusão de pacientes com DPOC. 

39 B A percussão no pneumotórax observa-se timpanismo, no derrame pleural ocorrerá a macicez. 

40 D A seqüência apresentada na alternativa D é a mais indicada, uma vez que apresenta as drogas de 
eleição para as respectivas patologias sequencialmente numeradas. 

41 D 
A intoxicação por lidocaína cursa com confusão mental e lentificação neurológica, já as demais 
medicações citadas não determinam alterações neurológicas. 
 



 

42 B A droga de escolha no tratamento desta arritmia é a adenosina, uma vez que esta droga é 
suficientemente capaz de determinar BAVT transitório. 

43 D 
A medicação mais indicada é o inibidor da ECA, uma vez que este medicamento tem a capacidade 
de proteger os glomérulos contra a esclerose, retardando a presença de disfunção renal. 

44 C A alternativa que valida a questão é aquela contida na letra C, leptospirose, uma vez que esta 
patologia é a causa de insuficiência renal aguda com proteínas sérico normal ou baixo. 

45 C A etiologia mais comum é a necrose tubular aguda, sendo as demais apresentadas na questão 
também etiologia da IRA, porém não superam aquela apresentada na alternativa C. 

46 B A nefropatia diabética é a principal causa da insuficiência renal crônica, a alternativa correta é 
aquela apresentada na letra B. 

47 D A hiperventilação causa um aumento de PO2 e uma diminuição da PCO2 acarretando em alcalose 
respiratória. 

48 A Os antidepressivos tricíclicos ingerido em grande quantidade provocam prolongamento de 
intervalo QT. 

49 B Na insuficiência renal crônica ocorre anemia devido a diminuição de eritropoietina, pois o 
parênquima renal fica reduzido ou atrofiado. 

50 B Encontramos a Proteína de Bence Jones nos plasmocitos neuplásicos do mieloma múltiplo, 
portanto encontra-se correta a alternativa B. 

51 A 
Em relação a morte súbita podemos considerar a Fibrilação ventricular como a causa mais 
freqüente. Após esta fase, considerar as outras opções da questão. No entanto, a que responde 
corretamente a mesma é a letra A. 

52 A Trata-se da microalbuminúria, pois é alteração renal mais precoce que implica em maior atenção 
no controle do diabetes. 

53 B Trata-se da miocardite, uma vez que o comprometimento cardíaco neste caso aparece associado 
a febre e miocardite parasitária. 

54 C Alternativa C responde a questão, pois o Dismorfismo eritrocitário urinário sugere a etiologia da 
hematúria. 

55 A 
A única patologia que responde a questão é a Glomerulite aguda. 

56 A O medicamento indicado é o propanolol bloqueando a descarga adrenérgica. 

57 D Nesta síndrome ocorre a formação do anel esofágico com disfagia para sólidos, levando a anemia 
ferropriva. 

58 A A mais precoce é a reação febril, pois é uma reação imunomediada. 

59 D A hepatite C se comparada a grupos ou pacientes normais, o principal sintoma é a fadiga, astenia 
ou cansaço crônico. 

60 C O vírus C possui maior índice de cronificação, sendo que 85% dos pacientes apresentarão 
cronificação, desenvolvendo hepatite crônica. 

 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  CLÍNICA MÉDICA (CLM)      VERSÃO: C 
 

  

01 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

02 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

03 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

04 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

05 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

06 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

07 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

08 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

09 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

10 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

11 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

12 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

13 * 
QUESTÃO ANULADA. 



 

14 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

15 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

16 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

17 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

18 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 

19 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  

20 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

21 D Letra D, pois o Inibidor de ECA previne lesão renal, devendo ser indicado no diabético hipertenso. 

22 D A doença evidenciada na letra D é caracterizada por apresentar bócio difuso, oftalmopatia, 
dermopatia e acropatia. 

23 C A bromocriptina é uma droga agonista dopaminérgica usada para tratar a hiperprolactinemia e 
prolactinoma. 

24 B O “Pneumocystis carinii” é o agente principal da pneumonia no paciente com SIDA, portanto a 
alternativa B responde a questão. 

25 A A reação inflamatória na comissura labial de pacientes com SIDA tem como causador a Cândida 
albicans. 

26 C A opção correta é a letra C, as demais são agentes etiológicos de outras patologias parasitárias. 

27 D O mebendazol não é a droga de escolha para combater as patologias parasitárias apresentada na 
opção A, B, C, apenas aquela apresentada na alternativa D – Enterobius vermicularis. 

28 C 
A resposta correta é a má relação entre a ventilação e a perfusão, uma vez que ocorre uma 
diminuição da relação ventilação perfusão de pacientes com DPOC. 

29 B A percussão no pneumotórax observa-se timpanismo, no derrame pleural ocorrerá a macicez. 

30 D A seqüência apresentada na alternativa D é a mais indicada, uma vez que apresenta as drogas de 
eleição para as respectivas patologias sequencialmente numeradas. 

31 D A intoxicação por lidocaína cursa com confusão mental e lentificação neurológica, já as demais 
medicações citadas não determinam alterações neurológicas. 

32 B A droga de escolha no tratamento desta arritmia é a adenosina, uma vez que esta droga é 
suficientemente capaz de determinar BAVT transitório. 

33 D A medicação mais indicada é o inibidor da ECA, uma vez que este medicamento tem a capacidade 
de proteger os glomérulos contra a esclerose, retardando a presença de disfunção renal. 

34 C A alternativa que valida a questão é aquela contida na letra C, leptospirose, uma vez que esta 
patologia é a causa de insuficiência renal aguda com proteínas sérico normal ou baixo. 

35 C A etiologia mais comum é a necrose tubular aguda, sendo as demais apresentadas na questão 
também etiologia da IRA, porém não superam aquela apresentada na alternativa C. 

36 B A nefropatia diabética é a principal causa da insuficiência renal crônica, a alternativa correta é 
aquela apresentada na letra B. 

37 D A hiperventilação causa um aumento de PO2 e uma diminuição da PCO2 acarretando em alcalose 
respiratória. 

38 A Os antidepressivos tricíclicos ingerido em grande quantidade provocam prolongamento de 
intervalo QT. 

39 B Na insuficiência renal crônica ocorre anemia devido a diminuição de eritropoietina, pois o 
parênquima renal fica reduzido ou atrofiado. 

40 B Encontramos a Proteína de Bence Jones nos plasmocitos neuplásicos do mieloma múltiplo, 
portanto encontra-se correta a alternativa B. 

41 A 
Em relação a morte súbita podemos considerar a Fibrilação ventricular como a causa mais 
freqüente. Após esta fase, considerar as outras opções da questão. No entanto, a que responde 
corretamente a mesma é a letra A. 



 

42 A Trata-se da microalbuminúria, pois é alteração renal mais precoce que implica em maior atenção 
no controle do diabetes. 

43 B 
Trata-se da miocardite, uma vez que o comprometimento cardíaco neste caso aparece associado 
a febre e miocardite parasitária. 

44 C Alternativa C responde a questão, pois o Dismorfismo eritrocitário urinário sugere a etiologia da 
hematúria. 

45 A A única patologia que responde a questão é a Glomerulite aguda. 

46 A O medicamento indicado é o propanolol bloqueando a descarga adrenérgica. 

47 D Nesta síndrome ocorre a formação do anel esofágico com disfagia para sólidos, levando a anemia 
ferropriva. 

48 A A mais precoce é a reação febril, pois é uma reação imunomediada. 

49 D A hepatite C se comparada a grupos ou pacientes normais, o principal sintoma é a fadiga, astenia 
ou cansaço crônico. 

50 C O vírus C possui maior índice de cronificação, sendo que 85% dos pacientes apresentarão 
cronificação, desenvolvendo hepatite crônica. 

51 D A hepatite autoimune caracteriza-se por apresentar anticorpo anti-músculo liso. 

52 B O GASA é o exame indicado para definir a etiologia do quadro de ascite. 

53 A A alternativa A responde a questão, as demais apresentadas apesar de serem também 
complicações de hipertensão possuem menor incidência (tx) de gravidade. 

54 B O álcool é a causa principal da pancreatite crônica necrotizante. 

55 B 
Esta síndrome caracteriza-se por aumento de gastrina produzida por um tumor neuro-endocrino 
denominado gastrinoma. 

56 C A alternativa C responde a questão. A alternativa A não é complicação da patologia evidenciada, e 
as alternativa B e D ocorreu com menor freqüência, portanto a hemorragia é mais freqüente. 

57 D A única alternativa na questão que não é considerada efeito sistêmico de corticóides é a retenção 
de potássio, pois na verdade provocam excreção deste. 

58 C O diagnóstico é feito através da dosagem de T4 livre e TSH. 

59 C 
Dor precordial é um sintoma de outra patologia tais como, angina, doença do refluxo. No quadro 
apresentado são sintomas ou sinais além dos evidenciados na questão a sudorose, ansiedade, 
alteração ou fluxo menstrual, etc. 

60 A O hipotireoidismo primário tem como causa a tireoidite de hashimoto, as demais apresentadas 
nas alternativas B, C, D são causa secundárias. 

 
 
 


