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COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  GERIATRIA (GER)                 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 B 

Analisando os sintomas apresentados, mulher com cefaléia com sintomas visuais, dor à 
palpação de região de artéria temporal, sintomas mastigatórios e VHS elevado a suspeita 
diagnóstico é e arterite temporal que pode ser confirmado com a biópsia de artéria 
temporal e que necessita de uso precoce de Corticóide para o tratamento, para não 
ocorrer perda visual. Desta maneira, a conduta inicial é a prescrição de prednisona. 

22  B 

No caso clínico apresentado o paciente está em uso crônico de cinarizina, o que não é 
recomendado o uso contínuo por tempo prolongado por apresentar como efeito colateral 
quadro Parkinsoniano. Desta maneira, é provável que os sintomas sejam compatíveis 
parkinsonismo secundário a cinarizina. O uso de dose inapropriada de diurético tiazídico 
(50mg), sendo a dose máxima recomendada de 25mg, pode acarretar aumento dos 
efeitos adversos. A redução da dose do diurético e a suspensão da cinarizina é mais 
recomendado neste caso. 

23 B Por ocorrer em síndromes piramidais como acidentes vasculares cerebrais, o sinal de 
Babinsky não é sinal da doença de Parkinson. 

24 B 

Tremor de repouso, rigidez do tipo “roda dentada”, bradicinesia, com dificuldade para se 
iniciar o movimento, instabilidade postural, onde o paciente deambula com tendência a 
cair para frente, todos estes representam a tétrade da doença de da doença de 
Parkinson. Assim, a alternativa de resposta que atende corretamente ao enunciado é a 
alternativa b. 

25 D 
A alternativa de resposta que atende corretamente ao enunciado, alternativa D, demência 
de alzheimer, é a única INCORRETA dentre as alternativas apresentadas pelo fato da 
doença de Alzheimer apresentar um quadro progressivo de perda de funções cognitivas. 

26 B 
Diante do caso clínico, atesta-se que se trata de uma doença degenerativa sem nenhuma 
possibilidade de melhora e a presença de engasgos freqüentes, broncoaspiração e perda 
ponderal por ingestão calórica insuficiente a melhor alternativa é a realização de 
gastrostomia. 

27 C 
A principal doença neurológica com flutuação do nível de consciência é o delirium. Fatores 
de risco incluem: idade, presença de doença neurológica previa e uso de medicação. Na 
ausência de sinais focais, não é necessário tumografia computadorizada como primeiro 
exame. 

28 A 

Os dois exames indicados, dosagem de vitamina B12 e tomografia de crânio são os mais 
indicados, pelo fato de um (CT) detectar algumas causas reversíveis, como, hematoma 
subdural e hidrocefalia a pressão normal, entre outras. Já a dosagem de vitamina B12 
evita alterações proeminentes de memória, que é uma causa potencialmente reversível 
de alteração cognitiva. 

29 D 
Por ser considerado um paciente com alto risco para CA colorretal, todo paciente idoso 
que apresente hemorragia digestiva baixa deve ser submetido a colonoscopia. 

30 B 
Diante do quadro clínico apresentado é correto dizer que trata-se de uma Colecistite 
aguda. Na cólica biliar não há presença de febre. A colangite sempre vem acompanhada 
de icterícia, que não foi descrita na situação. Já na úlcera gástrica perfurada não há sinal 
de Murphy. 

31 D 
Neste conclui-se que se trata de um caso de epilepsia parcial contínua. A hiperglicemia 
atua nesta doença inibindo o neurotransmissor GABA em alguns grupos neuronais. Desta 
forma, o tratamento é feito com a insulinoterapia. 

32 C Neste caso, vários estudos já realizados, comprovaram que os corticosteróides são mais 
eficientes para a redução da estadia hospitalar, diminuição de internação em terapia 



 

intensiva e retorno mais breve às atividades habituais. As outras medicações 
apresentadas apenas melhoram a sintomatologia. 

33 C 
O tromboembolismo por ocluir o vaso pulmonar, corre a redução dos alvéolos perfundidos 
com aumento do espaço morto e dificuldade de troca respiratória e conseqüente 
hipoxemia, o que leva a um quadro de dispnéia. 

34 D 
Por permitir a visualização direta da obstrução do vaso, a arteriografia é o exame padrão 
ouro para diagnóstico de embolia pulmonar. 

35 A O sistema nervoso profundo íleo femoral é a fonte emboligênica mais comum na TEP, o 
que determina a alternativa A como sendo a correta. 

36 B 
O hiperesplenismo que é uma causa de hemólise e seqüestro de hemácias cursa com 
reticulocitose. No hiperesplenismo ainda também ocorre a esplenomegalia e a 
plaquetopenia. Desta maneira, confirma-se a alternativa de resposta B como a correta. 

37 D 
A talassemia é caracterizada por ser microcítica e hipocrômica, enquanto a deficiência de 
folato e vitamina B12 se caracteriza por ser macrocítica.  

38 C 
Na Anemia Ferropriva inicialmente ocorre a redução e esgotamento progressivo dos 
estoques corporais (no interior dos macrófagos) do tecido retículo endotelial de ferro, 
consequentemente a ferritina sérica começa a cair até atingir níveis inferirores a 
10mg/ml.  

39 B 
Dentre as alternativas apresentadas, a que responde corretamente o enunciado é a 
alternativa B, pois, a anemia se deve, prioritariamente à deficiência de eritropoietina. 

40 C Por ser um exame de alto custo e de pouco esclarecimento, a dosagem de renina, não é 
uma exame indicado inicialmente. 

41 A 
Dentre as alternativas apresentadas, a conduta a ser tomada é tentar esclarecer o que 
descompensou a insuficiência cardíaca. 

42  A Osteoporose e metástase causam enfraquecimento de estrutura óssea aumentando a 
chance de patologia secundaria. 

43 A 
A osteoporose é causada pelo desequilíbrio de atividade osteoblástica e osteoclástica no 
metabolismo ósseo. 

44 C A antibioticoterapia é a conduta inicial evitando-se a manipulação da próstata para não 
causar bacterimia. 

45 D A alternativa D é o único “fator de risco” maior para osteoporose. 

46 D 
A Arterite de células gigantes é o diagnóstico mais provável pelo fato do quadro clínico 
apresentar febre associada a mialgia e, ainda, por ter maior incidência nesta faixa etária. 
O VHS elevado contribui para esta hipótese. 

47 C Dentre as alternativas apresentadas, o diagnóstico de confirmação da hipótese de arterite 
de células gigantes está na alternativa C, Biópsia da artéria temporal. 

48 A 

A fibromilagia é caracterizada pela presença de dor por mais de 3 meses, generalizada, 
músculo-esquelética, bilateral, além da presença de 11 a 18 pontos dolorosos específicos 
(tenders points), ou seja, dentre as alternativas apresentadas, a única que não faz parte 
do diagnóstico diferencial de fibromialgia é a Costocondrite, que se caracteriza por não 
possuir dor generalizada e sim bem localizada, que é uma inflamação das articulações 
costocondrais. 

49 C Neste caso a tumografia tem sensibilidade de diagnóstico maior que 90%. 

50 D 
Os inibidores da colinesterase (rivastigmina, galantina e donnepezil) apresentam eficácia, 
além do custo alto e dos efeitos colaterais. Todas as demais alternativas estão corretas e 
são condutas que devem ser tomadas ao se usar este tipo de medicamento.  

51 A A deficiência de tiamina (Vitamina B1) e não a vitamina B12 explica a encefolopatia de 
Wernicke. As outras assertivas estão corretas. 

52 A 
Em todo paciente diabético há mais de 20 anos, deve-se solicitar o clearence de 
creatinina com a evolução da doença, pode ocorrer a diminuição da taxa de filtração 
glomerular e a queda da função renal. Desta maneira, a alternativa que atende 
corretamente ao enunciado da questão é a letra A. 

53 C O tratamento da cetoacidose diabética baseia-se na reposição de fluidos e de insulina 
regular. Portanto, como alternativa correta temos a letra C. 

54 C 
Entre as alternativas apresentadas para análise de resposta, a mamografia é o único 
exame de rastreamento com eficácia comprovada na diminuição da mortalidade por 
câncer de mama. 

55 A 
O divertículo de Zencker é um divertículo falso (não é constituído por todas as paredes do 
esôfago), de punção que ocorre em uma zona de fraqueza na parede posterior (triângulo 
de Killian) da transição faringo-esofágica, logo acima do cricofaríngeo. 



 

56 A 
As lesões de cólon direito geralmente sangram de maneira oculta, levando a anemia e 
fraqueza. A alternativa que atende corretamente ao enunciado é a letra A 

57 C Hemorragia digestiva baixa por doença diverticular o sangramento na maioria das vezes é 
volumoso e inicialmente autolimitado. 

58 C 
A hiperplasia prostática benigna pode desencadear sintomas classificados como obstrutivo 
(causado pelo efeito mecânico) e irritativos (causado pela reação do músculo detrusor da 
bexiga à obstrução), sendo a opção C a única assertiva. 

59 D A pericardite inflamatória pode ocorrer após manipulação cirúrgica, conhecida como 
síndrome pós-pericardiotomia. 

60 B 
Todas as alternativas dadas para análise de respostas podem contribuir para a 
fisiopatologia da embolia pulmonar. No entanto, a alternativa de resposta B, relata o 
distúrbio de ventilação perfusão, que é o fator principal referente à patologia apresentada 
no enunciado da questão. 

 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  GERIATRIA (GER)  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 Dentre as alternativas apresentadas, a conduta a ser tomada é tentar esclarecer o que 
descompensou a insuficiência cardíaca. 

22  A 
Osteoporose e metástase causam enfraquecimento de estrutura óssea aumentando a 
chance de patologia secundaria. 

23 A A osteoporose é causada pelo desequilíbrio de atividade osteoblástica e osteoclástica no 
metabolismo ósseo. 

24 C A antibioticoterapia é a conduta inicial evitando-se a manipulação da próstata para não 
causar bacterimia. 

25 D A alternativa D é o único “fator de risco” maior para osteoporose. 

26 D 
A Arterite de células gigantes é o diagnóstico mais provável pelo fato do quadro clínico 
apresentar febre associada a mialgia e, ainda, por ter maior incidência nesta faixa etária. 
O VHS elevado contribui para esta hipótese. 

27 C 

Dentre as alternativas apresentadas, o diagnóstico de confirmação da hipótese de arterite 
de células gigantes está na alternativa C, Biópsia da artéria temporal. 

28 A 

A fibromilagia é caracterizada pela presença de dor por mais de 3 meses, generalizada, 
músculo-esquelética, bilateral, além da presença de 11 a 18 pontos dolorosos específicos 
(tenders points), ou seja, dentre as alternativas apresentadas, a única que não faz parte 
do diagnóstico diferencial de fibromialgia é a Costocondrite, que se caracteriza por não 
possuir dor generalizada e sim bem localizada, que é uma inflamação das articulações 
costocondrais. 

29 C Neste caso a tumografia tem sensibilidade de diagnóstico maior que 90%. 

30 D 
Os inibidores da colinesterase (rivastigmina, galantina e donnepezil) apresentam eficácia, 
além do custo alto e dos efeitos colaterais. Todas as demais alternativas estão corretas e 
são condutas que devem ser tomadas ao se usar este tipo de medicamento.  

31 A 
A deficiência de tiamina (Vitamina B1) e não a vitamina B12 explica a encefolopatia de 
Wernicke. As outras assertivas estão corretas. 

32 A 
Em todo paciente diabético há mais de 20 anos, deve-se solicitar o clearence de 
creatinina com a evolução da doença, pode ocorrer a diminuição da taxa de filtração 
glomerular e a queda da função renal. Desta maneira, a alternativa que atende 
corretamente ao enunciado da questão é a letra A. 

33 C 
O tratamento da cetoacidose diabética baseia-se na reposição de fluidos e de insulina 
regular. Portanto, como alternativa correta temos a letra C. 

34 C 
Entre as alternativas apresentadas para análise de resposta, a mamografia é o único 
exame de rastreamento com eficácia comprovada na diminuição da mortalidade por 
câncer de mama. 

35 A 
O divertículo de Zencker é um divertículo falso (não é constituído por todas as paredes do 
esôfago), de punção que ocorre em uma zona de fraqueza na parede posterior (triângulo 
de Killian) da transição faringo-esofágica, logo acima do cricofaríngeo. 

36 A As lesões de cólon direito geralmente sangram de maneira oculta, levando a anemia e 
fraqueza. A alternativa que atende corretamente ao enunciado é a letra A 

37 C Hemorragia digestiva baixa por doença diverticular o sangramento na maioria das vezes é 



 

volumoso e inicialmente autolimitado. 

38 C 
A hiperplasia prostática benigna pode desencadear sintomas classificados como obstrutivo 
(causado pelo efeito mecânico) e irritativos (causado pela reação do músculo detrusor da 
bexiga à obstrução), sendo a opção C a única assertiva. 

39 D 
A pericardite inflamatória pode ocorrer após manipulação cirúrgica, conhecida como 
síndrome pós-pericardiotomia. 

40 B 
Todas as alternativas dadas para análise de respostas podem contribuir para a 
fisiopatologia da embolia pulmonar. No entanto, a alternativa de resposta B, relata o 
distúrbio de ventilação perfusão, que é o fator principal referente à patologia apresentada 
no enunciado da questão. 

41 B 

Analisando os sintomas apresentados, mulher com cefaléia com sintomas visuais, dor à 
palpação de região de artéria temporal, sintomas mastigatórios e VHS elevado a suspeita 
diagnóstico é e arterite temporal que pode ser confirmado com a biópsia de artéria 
temporal e que necessita de uso precoce de Corticóide para o tratamento, para não 
ocorrer perda visual. Desta maneira, a conduta inicial é a prescrição de prednisona. 

42  B 

No caso clínico apresentado o paciente está em uso crônico de cinarizina, o que não é 
recomendado o uso contínuo por tempo prolongado por apresentar como efeito colateral 
quadro Parkinsoniano. Desta maneira, é provável que os sintomas sejam compatíveis 
parkinsonismo secundário a cinarizina. O uso de dose inapropriada de diurético tiazídico 
(50mg), sendo a dose máxima recomendada de 25mg, pode acarretar aumento dos 
efeitos adversos. A redução da dose do diurético e a suspensão da cinarizina é mais 
recomendado neste caso. 

43 B 
Por ocorrer em síndromes piramidais como acidentes vasculares cerebrais, o sinal de 
Babinsky não é sinal da doença de Parkinson. 

44 B 

Tremor de repouso, rigidez do tipo “roda dentada”, bradicinesia, com dificuldade para se 
iniciar o movimento, instabilidade postural, onde o paciente deambula com tendência a 
cair para frente, todos estes representam a tétrade da doença de da doença de 
Parkinson. Assim, a alternativa de resposta que atende corretamente ao enunciado é a 
alternativa b. 

45 D 
A alternativa de resposta que atende corretamente ao enunciado, alternativa D, demência 
de alzheimer, é a única INCORRETA dentre as alternativas apresentadas pelo fato da 
doença de Alzheimer apresentar um quadro progressivo de perda de funções cognitivas. 

46 B 
Diante do caso clínico, atesta-se que se trata de uma doença degenerativa sem nenhuma 
possibilidade de melhora e a presença de engasgos freqüentes, broncoaspiração e perda 
ponderal por ingestão calórica insuficiente a melhor alternativa é a realização de 
gastrostomia. 

47 C 
A principal doença neurológica com flutuação do nível de consciência é o delirium. Fatores 
de risco incluem: idade, presença de doença neurológica previa e uso de medicação. Na 
ausência de sinais focais, não é necessário tumografia computadorizada como primeiro 
exame. 

48 A 

Os dois exames indicados, dosagem de vitamina B12 e tomografia de crânio são os mais 
indicados, pelo fato de um (CT) detectar algumas causas reversíveis, como, hematoma 
subdural e hidrocefalia a pressão normal, entre outras. Já a dosagem de vitamina B12 
evita alterações proeminentes de memória, que é uma causa potencialmente reversível 
de alteração cognitiva. 

49 D Por ser considerado um paciente com alto risco para CA colorretal, todo paciente idoso 
que apresente hemorragia digestiva baixa deve ser submetido a colonoscopia. 

50 B 
Diante do quadro clínico apresentado é correto dizer que trata-se de uma Colecistite 
aguda. Na cólica biliar não há presença de febre. A colangite sempre vem acompanhada 
de icterícia, que não foi descrita na situação. Já na úlcera gástrica perfurada não há sinal 
de Murphy. 

51 D 
Neste conclui-se que se trata de um caso de epilepsia parcial contínua. A hiperglicemia 
atua nesta doença inibindo o neurotransmissor GABA em alguns grupos neuronais. Desta 
forma, o tratamento é feito com a insulinoterapia. 

52 C 
Neste caso, vários estudos já realizados, comprovaram que os corticosteróides são mais 
eficientes para a redução da estadia hospitalar, diminuição de internação em terapia 
intensiva e retorno mais breve às atividades habituais. As outras medicações 
apresentadas apenas melhoram a sintomatologia. 

53 C 
O tromboembolismo por ocluir o vaso pulmonar, corre a redução dos alvéolos perfundidos 
com aumento do espaço morto e dificuldade de troca respiratória e conseqüente 
hipoxemia, o que leva a um quadro de dispnéia. 



 

54 D 
Por permitir a visualização direta da obstrução do vaso, a arteriografia é o exame padrão 
ouro para diagnóstico de embolia pulmonar. 

55 A 
O sistema nervoso profundo íleo femoral é a fonte emboligênica mais comum na TEP, o 
que determina a alternativa A como sendo a correta. 

56 B 
O hiperesplenismo que é uma causa de hemólise e seqüestro de hemácias cursa com 
reticulocitose. No hiperesplenismo ainda também ocorre a esplenomegalia e a 
plaquetopenia. Desta maneira, confirma-se a alternativa de resposta B como a correta. 

57 D A talassemia é caracterizada por ser microcítica e hipocrômica, enquanto a deficiência de 
folato e vitamina B12 se caracteriza por ser macrocítica.  

58 C 
Na Anemia Ferropriva inicialmente ocorre a redução e esgotamento progressivo dos 
estoques corporais (no interior dos macrófagos) do tecido retículo endotelial de ferro, 
consequentemente a ferritina sérica começa a cair até atingir níveis inferirores a 
10mg/ml.  

59 B Dentre as alternativas apresentadas, a que responde corretamente o enunciado é a 
alternativa B, pois, a anemia se deve, prioritariamente à deficiência de eritropoietina. 

60 C Por ser um exame de alto custo e de pouco esclarecimento, a dosagem de renina, não é 
uma exame indicado inicialmente. 

 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  GERIATRIA (GER)  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 A 
A deficiência de tiamina (Vitamina B1) e não a vitamina B12 explica a encefolopatia de 
Wernicke. As outras assertivas estão corretas. 

22 A 
Em todo paciente diabético há mais de 20 anos, deve-se solicitar o clearence de 
creatinina com a evolução da doença, pode ocorrer a diminuição da taxa de filtração 
glomerular e a queda da função renal. Desta maneira, a alternativa que atende 
corretamente ao enunciado da questão é a letra A. 

23 C 
O tratamento da cetoacidose diabética baseia-se na reposição de fluidos e de insulina 
regular. Portanto, como alternativa correta temos a letra C. 

24 C 
Entre as alternativas apresentadas para análise de resposta, a mamografia é o único 
exame de rastreamento com eficácia comprovada na diminuição da mortalidade por 
câncer de mama. 

25 A 
O divertículo de Zencker é um divertículo falso (não é constituído por todas as paredes do 
esôfago), de punção que ocorre em uma zona de fraqueza na parede posterior (triângulo 
de Killian) da transição faringo-esofágica, logo acima do cricofaríngeo. 

26 A As lesões de cólon direito geralmente sangram de maneira oculta, levando a anemia e 
fraqueza. A alternativa que atende corretamente ao enunciado é a letra A 

27 C 
Hemorragia digestiva baixa por doença diverticular o sangramento na maioria das vezes é 
volumoso e inicialmente autolimitado. 

28 C 
A hiperplasia prostática benigna pode desencadear sintomas classificados como obstrutivo 
(causado pelo efeito mecânico) e irritativos (causado pela reação do músculo detrusor da 
bexiga à obstrução), sendo a opção C a única assertiva. 

29 D 
A pericardite inflamatória pode ocorrer após manipulação cirúrgica, conhecida como 
síndrome pós-pericardiotomia. 

30 B 
Todas as alternativas dadas para análise de respostas podem contribuir para a 
fisiopatologia da embolia pulmonar. No entanto, a alternativa de resposta B, relata o 
distúrbio de ventilação perfusão, que é o fator principal referente à patologia apresentada 
no enunciado da questão. 

31 B 

Analisando os sintomas apresentados, mulher com cefaléia com sintomas visuais, dor à 
palpação de região de artéria temporal, sintomas mastigatórios e VHS elevado a suspeita 
diagnóstico é e arterite temporal que pode ser confirmado com a biópsia de artéria 
temporal e que necessita de uso precoce de Corticóide para o tratamento, para não 
ocorrer perda visual. Desta maneira, a conduta inicial é a prescrição de prednisona. 

32  B 

No caso clínico apresentado o paciente está em uso crônico de cinarizina, o que não é 
recomendado o uso contínuo por tempo prolongado por apresentar como efeito colateral 
quadro Parkinsoniano. Desta maneira, é provável que os sintomas sejam compatíveis 
parkinsonismo secundário a cinarizina. O uso de dose inapropriada de diurético tiazídico 
(50mg), sendo a dose máxima recomendada de 25mg, pode acarretar aumento dos 
efeitos adversos. A redução da dose do diurético e a suspensão da cinarizina é mais 
recomendado neste caso. 

33 B Por ocorrer em síndromes piramidais como acidentes vasculares cerebrais, o sinal de 
Babinsky não é sinal da doença de Parkinson. 

34 B 
Tremor de repouso, rigidez do tipo “roda dentada”, bradicinesia, com dificuldade para se 
iniciar o movimento, instabilidade postural, onde o paciente deambula com tendência a 
cair para frente, todos estes representam a tétrade da doença de da doença de 
Parkinson. Assim, a alternativa de resposta que atende corretamente ao enunciado é a 



 

alternativa b. 

35 D 
A alternativa de resposta que atende corretamente ao enunciado, alternativa D, demência 
de alzheimer, é a única INCORRETA dentre as alternativas apresentadas pelo fato da 
doença de Alzheimer apresentar um quadro progressivo de perda de funções cognitivas. 

36 B 
Diante do caso clínico, atesta-se que se trata de uma doença degenerativa sem nenhuma 
possibilidade de melhora e a presença de engasgos freqüentes, broncoaspiração e perda 
ponderal por ingestão calórica insuficiente a melhor alternativa é a realização de 
gastrostomia. 

37 C 
A principal doença neurológica com flutuação do nível de consciência é o delirium. Fatores 
de risco incluem: idade, presença de doença neurológica previa e uso de medicação. Na 
ausência de sinais focais, não é necessário tumografia computadorizada como primeiro 
exame. 

38 A 

Os dois exames indicados, dosagem de vitamina B12 e tomografia de crânio são os mais 
indicados, pelo fato de um (CT) detectar algumas causas reversíveis, como, hematoma 
subdural e hidrocefalia a pressão normal, entre outras. Já a dosagem de vitamina B12 
evita alterações proeminentes de memória, que é uma causa potencialmente reversível 
de alteração cognitiva. 

39 D Por ser considerado um paciente com alto risco para CA colorretal, todo paciente idoso 
que apresente hemorragia digestiva baixa deve ser submetido a colonoscopia. 

40 B 
Diante do quadro clínico apresentado é correto dizer que trata-se de uma Colecistite 
aguda. Na cólica biliar não há presença de febre. A colangite sempre vem acompanhada 
de icterícia, que não foi descrita na situação. Já na úlcera gástrica perfurada não há sinal 
de Murphy. 

41 D 
Neste conclui-se que se trata de um caso de epilepsia parcial contínua. A hiperglicemia 
atua nesta doença inibindo o neurotransmissor GABA em alguns grupos neuronais. Desta 
forma, o tratamento é feito com a insulinoterapia. 

42 C 
Neste caso, vários estudos já realizados, comprovaram que os corticosteróides são mais 
eficientes para a redução da estadia hospitalar, diminuição de internação em terapia 
intensiva e retorno mais breve às atividades habituais. As outras medicações 
apresentadas apenas melhoram a sintomatologia. 

43 C 
O tromboembolismo por ocluir o vaso pulmonar, corre a redução dos alvéolos perfundidos 
com aumento do espaço morto e dificuldade de troca respiratória e conseqüente 
hipoxemia, o que leva a um quadro de dispnéia. 

44 D 
Por permitir a visualização direta da obstrução do vaso, a arteriografia é o exame padrão 
ouro para diagnóstico de embolia pulmonar. 

45 A O sistema nervoso profundo íleo femoral é a fonte emboligênica mais comum na TEP, o 
que determina a alternativa A como sendo a correta. 

46 B 
O hiperesplenismo que é uma causa de hemólise e seqüestro de hemácias cursa com 
reticulocitose. No hiperesplenismo ainda também ocorre a esplenomegalia e a 
plaquetopenia. Desta maneira, confirma-se a alternativa de resposta B como a correta. 

47 D A talassemia é caracterizada por ser microcítica e hipocrômica, enquanto a deficiência de 
folato e vitamina B12 se caracteriza por ser macrocítica.  

48 C 
Na Anemia Ferropriva inicialmente ocorre a redução e esgotamento progressivo dos 
estoques corporais (no interior dos macrófagos) do tecido retículo endotelial de ferro, 
consequentemente a ferritina sérica começa a cair até atingir níveis inferirores a 
10mg/ml.  

49 B Dentre as alternativas apresentadas, a que responde corretamente o enunciado é a 
alternativa B, pois, a anemia se deve, prioritariamente à deficiência de eritropoietina. 

50 C Por ser um exame de alto custo e de pouco esclarecimento, a dosagem de renina, não é 
uma exame indicado inicialmente. 

51 A 
Dentre as alternativas apresentadas, a conduta a ser tomada é tentar esclarecer o que 
descompensou a insuficiência cardíaca. 

52  A Osteoporose e metástase causam enfraquecimento de estrutura óssea aumentando a 
chance de patologia secundaria. 

53 A A osteoporose é causada pelo desequilíbrio de atividade osteoblástica e osteoclástica no 
metabolismo ósseo. 

54 C 
A antibioticoterapia é a conduta inicial evitando-se a manipulação da próstata para não 
causar bacterimia. 

55 D 
A alternativa D é o único “fator de risco” maior para osteoporose. 



 

56 D 
A Arterite de células gigantes é o diagnóstico mais provável pelo fato do quadro clínico 
apresentar febre associada a mialgia e, ainda, por ter maior incidência nesta faixa etária. 
O VHS elevado contribui para esta hipótese. 

57 C Dentre as alternativas apresentadas, o diagnóstico de confirmação da hipótese de arterite 
de células gigantes está na alternativa C, Biópsia da artéria temporal. 

58 A 

A fibromilagia é caracterizada pela presença de dor por mais de 3 meses, generalizada, 
músculo-esquelética, bilateral, além da presença de 11 a 18 pontos dolorosos específicos 
(tenders points), ou seja, dentre as alternativas apresentadas, a única que não faz parte 
do diagnóstico diferencial de fibromialgia é a Costocondrite, que se caracteriza por não 
possuir dor generalizada e sim bem localizada, que é uma inflamação das articulações 
costocondrais. 

59 C Neste caso a tumografia tem sensibilidade de diagnóstico maior que 90%. 

60 D 
Os inibidores da colinesterase (rivastigmina, galantina e donnepezil) apresentam eficácia, 
além do custo alto e dos efeitos colaterais. Todas as demais alternativas estão corretas e 
são condutas que devem ser tomadas ao se usar este tipo de medicamento.  

 
 
 


