
 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  DERMATOLOGIA (DER)                   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 C 
O papovavírus é o agente responsável pelo do.condiloma acumina. 

22 B 
O paracetamol e a dipirona não atuam na degranulação direta do mastócito, no entanto são a 
codeína e o ácido acetilsalicílico que correspondem ao enunciado. 

23 D 
Conhecida como doença de Grover, caracteriza-se por pápulos eritematosos pequenos no tórax. 

24 A 
O Aciclovir não consta na relação dos medicamentos que causam a erupção líquen plano-símile.  

25 B 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

26 B 
A hanseníase nodular infantil não é encontrada na forma de hanseníase Tuberculóide, acomete 
crianças de 1 a 4 anos, caracterizada por lesão tuberonodular, em geral única, situada com maior 
freqüência na face, apresentando involução espontânea, deixando cicatriz varioliforme. 

27 C 
Na dermatomiosite infantil, parece que os imunocomplexos conduzem à necrose muscular através 
do processo de vasculite. Na forma infantil, a vasculite domina o quadro e é característica a 
calcinose. 

28 A 
Unha de Terry – banda ou faixa hipercrônica proeminente, com a parte proximal da unha branca 
curta. Está presente em 82% dos pacientes cirrose hepófica. 

29 B 
A Griseofulvina oral é a droga de escolha. 

30 B 

Síndrome de Sézary é a fase da micose fungoide. perÉ basicamente uma tríade: eritrodermia, 
adenopatia generalizada e presença de células de Sezary no sangue periférico. Outras 
manifestações da SS são ceratodermia palmoplantar, alterações ungueais, alopecia e prurido 
intenso como conseqüente liquenificação. 

31 B 
O carcinoma basocelular pode ser causado por radiações de todos os tipos, desde as calóricas até 
as ionizantes, certas substâncias químicas, como os derivados do alcatrão e o arsênio, e em 
escala quase desprezível, o traumatismo (cicatriz). 

32  A 
Eritema Polimorfo é um padrão clínico de reação cutânea observado após exposição de diversos 
fatores, e a infecção herpética ocupa lugar de destaque sendo mais brando do que o induzido por 
medicamentos. 

33 D 
São marcadores de fotossensibilidade anti-RO/SSA e anti-La/SSB aparecem no Lúpus neonatal, no 
lupus subagudo e na Síndrome de Sjogreen O fator reumatóide, em geral não-crioprecipitável, 
velocidade de hemossedimentação elevado. 

34 D 
Na miliária rulbra (brotoeja), as vesículas assentam-se em pele eritematosa, devido ao fato da 
obstrução ocorrer ao nível da camada de Malpighi (as vesículas são intra-epidermicas e 
espongióticas) 

35 * 
QUESTÃO ANULADA. 

36 A 
Síndrome de Lofgreno é caracterizada por eritema nodoso, adenomegalia hiliar e iridociclite, que 
pode ocorrer na Sarcaidose. 

37 B 
Haemophilus ducrey é um bastonete Gran-Negativo, pequeno, imóvel, aeróbio e não-
encapsulado, é o agente etiológico do carcinóide. 

38 * 
QUESTÃO ANULADA. 



 

39 B 

O citomegalovirus é um patógeno de distribuição universal na população e de caráter pantrópico, 
apresenta poucas manifestações dermatológicas, podendo afetar recém-nascidos com um quadro 
difuso de pápulas e púrpuras, informalmente acompanhados de ulcerações permeadas com áreas 
de necrose cutânea. 

40 D 
O anatomopatológico demonstra denso infiltrado linfo-histiocitário na derme superior e 
extravasamento de hemácias. Capilares com endotélio edemaciado e depósito de emossiderina 
nos macrófogos, achados de púpura pigmentatr crônica compatível com linquen áureus. 

41 A 
Cultura: os espécimes são inoculados nos meios de agar – saburamol – glicose e água – Mycosse 
à temperatura ambiente é agar – BHI a 37ºC, sendo encontrados, respectivamente as formas 
miceliana e leveoluriforme. 

42 D 
A vasculite é revelada na histopofologia. 

43 A 
A sarna crostosa também conhecida como Sarna Norueguesa, ocorre em indivíduos de hábitos e 
higiene precária, neuropalos, excepcionais e imunodeprimidos. 

44 C 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

45 C 
Botriomicose (micetomas eubacterianos) produzidos por varias bactérias (S. aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, E. Coli), sendo a mais comum Staphylococcus aureus. 

46 A 
Púrpura de Diamond-Gardner, púpura por auto-sensibilização eritrocítica, ocorre em mulheres 
com anormalidades psicológicas e caracteriza-se por lesões purpúricas dolorosas nas coxas, 
decorrentes de um mecanismo de auto-sensibilização às hemáceas. 

47 D 
A Síndrome de Sweet idiopática ou clássica caracteriza-se por surtos recorrentes por muitos 
meses ou anos, muitas vezes tendo como desencadiante uma infecção das vias aéreas. A 
gravidez favorece o aparecimento da doença. 

48 D 
Sinal de Hutchinson é quando ultrapassa a borda do tecido periungueal é indicação magnilização. 

49 C  
Dentre as alternativas apresentadas, a única que atende corretamente ao enunciado, é a 
alternativa de resposta C. 

50 C 
Dermatite seborreica: sua incidência está aumentada na AIDS, doença de Parkinson (seborréia é 
freqüente), outras doenças neurológicas, infarto do miocárdio, má absorção, epilepsia, obesidade 
e alcoolismo. 

51 D 
O uso concomitante de isotretinoína e tetraciclina pode causar hipertensão intracraniana. 

52 D 
Trata-se de uma doença rara, de etiologia desconhecida, em que surgem de induração da pele, 
frequentemente após infecção. 

53 D 
A hiperplasia gengival pode ocorrer com as seguintes medicações: dilantina, dantoina, nifedipina 
e ciclosporina. A hidantoina frequentemente utilizada no tratamento de epilepsia tem sido 
considerada por várias décadas um medicamento responsável pelo crescimento gengival. 

54 C 

Os xantomas eruptivos: apresentam quando a forma de pápulos amarelos que aparece de modo 
súbito. Localizam-se nos glúteos, coxas, braços, antebraços, dorso e tórax. Secundário ao DM 
descompensado. 
As lipodistrofias apresentam acantose nigricante e na infância espessamento dos cabelos. 
A cantose nigrificante caracteriza-se por espessamento aveludados da pele e hiperpegmentação 
simétrica de flexuras cutâneas, como região cervical, axilar e iguinal e hiperpegmentação da 
camada basal.  

55 D 
O NICOMADESE é o deprendimento da lamina unguial a partir da matriz. 

56 A 

Cisto sebáceo também chamado de cisto triquilemal tem como sinonímia cisto istmo-catágeno. 
Parece ter com etiogenesi o bloqueio da fase catágena para telógena do folículo. Durante a 
excisão cirúrgica o cisto, por não estar aderido as estruturas circuvizinhas libera sua cápsula 
facilmente. 

57 B 
Erupção poliforma lúmica trata-se de uma erupção variada, porém de localização exclusiv nas 
áreas expostas ao sol e sem interferência de qualquer outro fator (que não seja radiação). 

58 B 
Melanoma tumor maligno originário dos melanócitos caracterizado pelo seu potencial metastático, 
no entanto, a excisão primária é a melhor conduta. 

59 B 
Carcinoma basocelular esclerosante assemelha-se a uma placa de esclerodermia, a borda não é 
nítida nem perolada, superfície lisa e de cor amarelada, é de forma rara e de evolução lenta. 

60 D 
A ausência de metástase no carcinoma basocelular é a regra. Quando ocorre se faz para 
linfonodos, pulmão e ossos. 

  



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  DERMATOLOGIA (DER)                    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 A 
Cultura: os espécimes são inoculados nos meios de agar – saburamol – glicose e água – Mycosse 
à temperatura ambiente é agar – BHI a 37ºC, sendo encontrados, respectivamente as formas 
miceliana e leveoluriforme. 

22 D 
A vasculite é revelada na histopofologia. 

23 A 
A sarna crostosa também conhecida como Sarna Norueguesa, ocorre em indivíduos de hábitos e 
higiene precária, neuropalos, excepcionais e imunodeprimidos. 

24 C 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

25 C 
Botriomicose (micetomas eubacterianos) produzidos por varias bactérias (S. aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, E. Coli), sendo a mais comum Staphylococcus aureus. 

26 A 
Púrpura de Diamond-Gardner, púpura por auto-sensibilização eritrocítica, ocorre em mulheres 
com anormalidades psicológicas e caracteriza-se por lesões purpúricas dolorosas nas coxas, 
decorrentes de um mecanismo de auto-sensibilização às hemáceas. 

27 D 
A Síndrome de Sweet idiopática ou clássica caracteriza-se por surtos recorrentes por muitos 
meses ou anos, muitas vezes tendo como desencadiante uma infecção das vias aéreas. A 
gravidez favorece o aparecimento da doença. 

28 D 
Sinal de Hutchinson é quando ultrapassa a borda do tecido periungueal é indicação magnilização. 

29 C  
Dentre as alternativas apresentadas, a única que atende corretamente ao enunciado, é a 
alternativa de resposta C. 
 

30 C 
Dermatite seborreica: sua incidência está aumentada na AIDS, doença de Parkinson (seborréia é 
freqüente), outras doenças neurológicas, infarto do miocárdio, má absorção, epilepsia, obesidade 
e alcoolismo. 

31 D 
O uso concomitante de isotretinoína e tetraciclina pode causar hipertensão intracraniana. 

32 D 
Trata-se de uma doença rara, de etiologia desconhecida, em que surgem de induração da pele, 
frequentemente após infecção. 

33 D 
A hiperplasia gengival pode ocorrer com as seguintes medicações: dilantina, dantoina, nifedipina 
e ciclosporina. A hidantoina frequentemente utilizada no tratamento de epilepsia tem sido 
considerada por várias décadas um medicamento responsável pelo crescimento gengival. 
 

34 C 

Os xantomas eruptivos: apresentam quando a forma de pápulos amarelos que aparece de modo 
súbito. Localizam-se nos glúteos, coxas, braços, antebraços, dorso e tórax. Secundário ao DM 
descompensado. 
As lipodistrofias apresentam acantose nigricante e na infância espessamento dos cabelos. 
A cantose nigrificante caracteriza-se por espessamento aveludados da pele e hiperpegmentação 
simétrica de flexuras cutâneas, como região cervical, axilar e iguinal e hiperpegmentação da 
camada basal.  

35 D 
O NICOMADESE é o deprendimento da lamina unguial a partir da matriz. 

36 A 

Cisto sebáceo também chamado de cisto triquilemal tem como sinonímia cisto istmo-catágeno. 
Parece ter com etiogenesi o bloqueio da fase catágena para telógena do folículo. Durante a 
excisão cirúrgica o cisto, por não estar aderido as estruturas circuvizinhas libera sua cápsula 
facilmente. 
 



 

37 B 
Erupção poliforma lúmica trata-se de uma erupção variada, porém de localização exclusiv nas 
áreas expostas ao sol e sem interferência de qualquer outro fator (que não seja radiação). 

38 B 
Melanoma tumor maligno originário dos melanócitos caracterizado pelo seu potencial metastático, 
no entanto, a excisão primária é a melhor conduta. 
 

39 B 
Carcinoma basocelular esclerosante assemelha-se a uma placa de esclerodermia, a borda não é 
nítida nem perolada, superfície lisa e de cor amarelada, é de forma rara e de evolução lenta. 

40 D 
A ausência de metástase no carcinoma basocelular é a regra. Quando ocorre se faz para 
linfonodos, pulmão e ossos. 

41 C 
O papovavírus é o agente responsável pelo do.condiloma acumina. 

42 B 
O paracetamol e a dipirona não atuam na degranulação direta do mastócito, no entanto são a 
codeína e o ácido acetilsalicílico que correspondem ao enunciado. 

43 D 
Conhecida como doença de Grover, caracteriza-se por pápulos eritematosos pequenos no tórax. 

44 A 
O Aciclovir não consta na relação dos medicamentos que causam a erupção líquen plano-símile.  

45 B 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

46 B 
A hanseníase nodular infantil não é encontrada na forma de hanseníase Tuberculóide, acomete 
crianças de 1 a 4 anos, caracterizada por lesão tuberonodular, em geral única, situada com maior 
freqüência na face, apresentando involução espontânea, deixando cicatriz varioliforme. 

47 C 
Na dermatomiosite infantil, parece que os imunocomplexos conduzem à necrose muscular através 
do processo de vasculite. Na forma infantil, a vasculite domina o quadro e é característica a 
calcinose. 

48 A 
Unha de Terry – banda ou faixa hipercrônica proeminente, com a parte proximal da unha branca 
curta. Está presente em 82% dos pacientes cirrose hepófica. 

49 B 
A Griseofulvina oral é a droga de escolha. 

50 B 

Síndrome de Sézary é a fase da micose fungoide. perÉ basicamente uma tríade: eritrodermia, 
adenopatia generalizada e presença de células de Sezary no sangue periférico. Outras 
manifestações da SS são ceratodermia palmoplantar, alterações ungueais, alopecia e prurido 
intenso como conseqüente liquenificação. 

51 B 
O carcinoma basocelular pode ser causado por radiações de todos os tipos, desde as calóricas até 
as ionizantes, certas substâncias químicas, como os derivados do alcatrão e o arsênio, e em 
escala quase desprezível, o traumatismo (cicatriz). 

52  A 
Eritema Polimorfo é um padrão clínico de reação cutânea observado após exposição de diversos 
fatores, e a infecção herpética ocupa lugar de destaque sendo mais brando do que o induzido por 
medicamentos. 

53 D 
São marcadores de fotossensibilidade anti-RO/SSA e anti-La/SSB aparecem no Lúpus neonatal, no 
lupus subagudo e na Síndrome de Sjogreen O fator reumatóide, em geral não-crioprecipitável, 
velocidade de hemossedimentação elevado. 

54 D 
Na miliária rulbra (brotoeja), as vesículas assentam-se em pele eritematosa, devido ao fato da 
obstrução ocorrer ao nível da camada de Malpighi (as vesículas são intra-epidermicas e 
espongióticas) 

55 * 
QUESTÃO ANULADA. 

56 A 
Síndrome de Lofgreno é caracterizada por eritema nodoso, adenomegalia hiliar e iridociclite, que 
pode ocorrer na Sarcaidose. 

57 B 
Haemophilus ducrey é um bastonete Gran-Negativo, pequeno, imóvel, aeróbio e não-
encapsulado, é o agente etiológico do carcinóide. 

58 * 
QUESTÃO ANULADA 

59 B 

O citomegalovirus é um patógeno de distribuição universal na população e de caráter pantrópico, 
apresenta poucas manifestações dermatológicas, podendo afetar recém-nascidos com um quadro 
difuso de pápulas e púrpuras, informalmente acompanhados de ulcerações permeadas com áreas 
de necrose cutânea. 

60 D 
O anatomopatológico demonstra denso infiltrado linfo-histiocitário na derme superior e 
extravasamento de hemácias. Capilares com endotélio edemaciado e depósito de emossiderina 
nos macrófogos, achados de púpura pigmentatr crônica compatível com linquen áureus. 

 



 

 
 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  DERMATOLOGIA (DER)                   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 
O uso concomitante de isotretinoína e tetraciclina pode causar hipertensão intracraniana. 

22 D 
Trata-se de uma doença rara, de etiologia desconhecida, em que surgem de induração da pele, 
frequentemente após infecção. 

23 D 
A hiperplasia gengival pode ocorrer com as seguintes medicações: dilantina, dantoina, nifedipina 
e ciclosporina. A hidantoina frequentemente utilizada no tratamento de epilepsia tem sido 
considerada por várias décadas um medicamento responsável pelo crescimento gengival. 

24 C 

Os xantomas eruptivos: apresentam quando a forma de pápulos amarelos que aparece de modo 
súbito. Localizam-se nos glúteos, coxas, braços, antebraços, dorso e tórax. Secundário ao DM 
descompensado. 
As lipodistrofias apresentam acantose nigricante e na infância espessamento dos cabelos. 
A cantose nigrificante caracteriza-se por espessamento aveludados da pele e hiperpegmentação 
simétrica de flexuras cutâneas, como região cervical, axilar e iguinal e hiperpegmentação da 
camada basal.  

25 D 
O NICOMADESE é o deprendimento da lamina unguial a partir da matriz. 

26 A 

Cisto sebáceo também chamado de cisto triquilemal tem como sinonímia cisto istmo-catágeno. 
Parece ter com etiogenesi o bloqueio da fase catágena para telógena do folículo. Durante a 
excisão cirúrgica o cisto, por não estar aderido as estruturas circuvizinhas libera sua cápsula 
facilmente. 

27 B 
Erupção poliforma lúmica trata-se de uma erupção variada, porém de localização exclusiv nas 
áreas expostas ao sol e sem interferência de qualquer outro fator (que não seja radiação). 

28 B 
Melanoma tumor maligno originário dos melanócitos caracterizado pelo seu potencial metastático, 
no entanto, a excisão primária é a melhor conduta. 

29 B 
Carcinoma basocelular esclerosante assemelha-se a uma placa de esclerodermia, a borda não é 
nítida nem perolada, superfície lisa e de cor amarelada, é de forma rara e de evolução lenta. 

30 D 
A ausência de metástase no carcinoma basocelular é a regra. Quando ocorre se faz para 
linfonodos, pulmão e ossos. 

31 C 
O papovavírus é o agente responsável pelo do.condiloma acumina. 

32 B 
O paracetamol e a dipirona não atuam na degranulação direta do mastócito, no entanto são a 
codeína e o ácido acetilsalicílico que correspondem ao enunciado. 

33 D 
Conhecida como doença de Grover, caracteriza-se por pápulos eritematosos pequenos no tórax. 

34 A 
O Aciclovir não consta na relação dos medicamentos que causam a erupção líquen plano-símile.  

35 B 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

36 B 
A hanseníase nodular infantil não é encontrada na forma de hanseníase Tuberculóide, acomete 
crianças de 1 a 4 anos, caracterizada por lesão tuberonodular, em geral única, situada com maior 
freqüência na face, apresentando involução espontânea, deixando cicatriz varioliforme. 

37 C 
Na dermatomiosite infantil, parece que os imunocomplexos conduzem à necrose muscular através 
do processo de vasculite. Na forma infantil, a vasculite domina o quadro e é característica a 
calcinose. 



 

38 A 
Unha de Terry – banda ou faixa hipercrônica proeminente, com a parte proximal da unha branca 
curta. Está presente em 82% dos pacientes cirrose hepófica. 

39 B 
A Griseofulvina oral é a droga de escolha. 

40 B 

Síndrome de Sézary é a fase da micose fungoide. perÉ basicamente uma tríade: eritrodermia, 
adenopatia generalizada e presença de células de Sezary no sangue periférico. Outras 
manifestações da SS são ceratodermia palmoplantar, alterações ungueais, alopecia e prurido 
intenso como conseqüente liquenificação. 

41 B 
O carcinoma basocelular pode ser causado por radiações de todos os tipos, desde as calóricas até 
as ionizantes, certas substâncias químicas, como os derivados do alcatrão e o arsênio, e em 
escala quase desprezível, o traumatismo (cicatriz). 

42  A 
Eritema Polimorfo é um padrão clínico de reação cutânea observado após exposição de diversos 
fatores, e a infecção herpética ocupa lugar de destaque sendo mais brando do que o induzido por 
medicamentos. 

43 D 
São marcadores de fotossensibilidade anti-RO/SSA e anti-La/SSB aparecem no Lúpus neonatal, no 
lupus subagudo e na Síndrome de Sjogreen O fator reumatóide, em geral não-crioprecipitável, 
velocidade de hemossedimentação elevado. 

44 D 
Na miliária rulbra (brotoeja), as vesículas assentam-se em pele eritematosa, devido ao fato da 
obstrução ocorrer ao nível da camada de Malpighi (as vesículas são intra-epidermicas e 
espongióticas) 

45 * 
QUESTÃO ANULADA 

46 A 
Síndrome de Lofgreno é caracterizada por eritema nodoso, adenomegalia hiliar e iridociclite, que 
pode ocorrer na Sarcaidose. 

47 B 
Haemophilus ducrey é um bastonete Gran-Negativo, pequeno, imóvel, aeróbio e não-
encapsulado, é o agente etiológico do carcinóide. 

48 * 
QUESTÃO ANULADA 

49 B 

O citomegalovirus é um patógeno de distribuição universal na população e de caráter pantrópico, 
apresenta poucas manifestações dermatológicas, podendo afetar recém-nascidos com um quadro 
difuso de pápulas e púrpuras, informalmente acompanhados de ulcerações permeadas com áreas 
de necrose cutânea. 

50 D 
O anatomopatológico demonstra denso infiltrado linfo-histiocitário na derme superior e 
extravasamento de hemácias. Capilares com endotélio edemaciado e depósito de emossiderina 
nos macrófogos, achados de púpura pigmentatr crônica compatível com linquen áureus. 

51 A 
Cultura: os espécimes são inoculados nos meios de agar – saburamol – glicose e água – Mycosse 
à temperatura ambiente é agar – BHI a 37ºC, sendo encontrados, respectivamente as formas 
miceliana e leveoluriforme. 

52 D 
A vasculite é revelada na histopofologia. 

53 A 
A sarna crostosa também conhecida como Sarna Norueguesa, ocorre em indivíduos de hábitos e 
higiene precária, neuropalos, excepcionais e imunodeprimidos. 

54 C 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

55 C 
Botriomicose (micetomas eubacterianos) produzidos por varias bactérias (S. aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, E. Coli), sendo a mais comum Staphylococcus aureus. 

56 A 
Púrpura de Diamond-Gardner, púpura por auto-sensibilização eritrocítica, ocorre em mulheres 
com anormalidades psicológicas e caracteriza-se por lesões purpúricas dolorosas nas coxas, 
decorrentes de um mecanismo de auto-sensibilização às hemáceas. 

57 D 
A Síndrome de Sweet idiopática ou clássica caracteriza-se por surtos recorrentes por muitos 
meses ou anos, muitas vezes tendo como desencadiante uma infecção das vias aéreas. A 
gravidez favorece o aparecimento da doença. 

58 D 
Sinal de Hutchinson é quando ultrapassa a borda do tecido periungueal é indicação magnilização. 

59 C  
Dentre as alternativas apresentadas, a única que atende corretamente ao enunciado, é a 
alternativa de resposta C. 

60 C 
Dermatite seborreica: sua incidência está aumentada na AIDS, doença de Parkinson (seborréia é 
freqüente), outras doenças neurológicas, infarto do miocárdio, má absorção, epilepsia, obesidade 
e alcoolismo. 

 


