
 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  OFTALMOLOGIA (OFT)                  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 acuidade visual testada por letras lineares é reduzida tanto na ambliopia quanto na neurite 
óptica, confirmando portanto, a alternativa D como correta. 

22 B 
A toxina botulínica produz um bloqueio de acetilcolina no terminal do nervo motor. O tratamento 
tem sido usado para estrabismo não restritivo e para reduzir os espasmos musculares, como nos 
quadros de blefaroespasmo essencial e espasmo hemifacial. 

23 A A paralisia do III par craniano com sensação controlateral reduzida e tremor contra-lateral 
(núcleo vermelho afetado) é a síndrome de Benedikt. 

24 C O nervo troclear (IV par craniano) tem o mais longo trajeto intracraniano e é o nervo mais 
frequentemente lesado após um traumatismo craniano fechado. 

25 D 
O nistagmo para baixo tem sido associado aos níveis de lítio, tanto terapêuticos quanto tóxicos. 
Os pinealomas ou outras lesões no mesencéfalo dorsal resultam da síndrome do mesencéfalo 
dorsal de Piranaud, cujas características incluem: nistagmo de contratação-retração, paralisia da 
supraversão e dissociação à luz de perto. 

26 C A alternativa C atende ao enunciado. O espasmo hemifacial é tipicamente causado por irritação 
do nervo facial ao sair do tronco cerebral.        

27 A 
A inervação simpática desempenha papel importante no desenvolvimento da pigmentação da íris. 
A interrupção congênita do simpático para um dos olhos resultará na diminuição da pigmentação 
da íris ipsolateral em relação ao outro olho. 

28 A 
O tensilon prolonga o efeito da acetilcolina na finda sináptica, causando crise colinérgica. A 
atropina bloqueia os sítios do receptor de acetilcolina no terminal pós-sináptico. 

29 D A pupila tônica de Adie mostra-se dilatada e fracamente reativa à luz. Mediante ofuscamento, a 
pupila contralateral se contrai e a anisocoria é mais pronunciada. 

30 B 
Uma pessoa com mais de 55 anos que manifesta perda visual transitória deve-se considerar a 
presença de arterite temporal. A sensibilidade no couro cabeludo deverá levantar suspeitas 
complementares.   

31 B A síndrome de Louis-Bar (ataxia-telangoctasia) não está associada a quaisquer anomalidades do 
SNC possíveis de detecção por meio da neuroinvestigações por imagem. 

32 A A alternativa A dada como resposta correta atende ao enunciado da questão. 

33 B 
A RM e ARM são os melhores testes, pois o tronco cerebral, o cerebelo e as artérias (vertebral, 
basilar) podem ser avaliados. A arteriografia cerebral pode ser necessária dependendo dos 
resultados da RM e da ARM, porém não deverá ser o primeiro passo. 

34 C 
As alternativas de tratamento incluem radioterapia, corticosteróides e descompressão cirúrgica. A 
descompressão da bainha do nervo óptico não alivia a congestão orbital e não é eficaz nesse 
quadro. 

35 A Os pacientes com doença de Behcet têm maior incidência do HLA-B5 ou da subsérie BW51 
 

36 A A imonoglobulina IgD não foi detectada em qualquer estudo das lágrimas humanas. Portanto, a 
alternativa A atende ao enunciado. 

37 A 
A coroidopatia serpiginosa (coroidopatia peripapilar helicóide geográfica) é uma doença indolente 
recidivante e crônica, de origem desconhecida.  
 



 

38 D A indoftalmite como complicação de abuso de uma droga IV tem sido largamente relatada. 
Embora o Haemophilus influenzae possa causar a infecção deverá ser incomum nesse local. 

39 C A causa mais comum de irite com hipópio é a doença associada ao HLA-B27. 

40 B As mulheres jovens com a doença pauciarticular de início precoce têm, em geral, anticorpos 
antinucleares. Nesse grupo não é encontrado o fator reumatóide. 

41 A As manchas em lã de algodão podem ocorrer em mais de 50% dos pacientes de AIDS. Essas 
manchas poderão cessar espontaneamente e recidivar. 

42 A A ARJ pauciarticular de início precoce é a entidade mais comumente seguida de iridociclite crônica 
recidivante. É observada em mulheres jovens. 

43 D 
Essa patologia PIO associada a um descolamento rigmatógeno da retina. Os segmentos 
fotorreceptores mais externos migram transversalmente para o aquoso, bloqueando as vias de 
efluxo trabeculares e resultando em uma elevação da pio. 

44 B A uveíte aguda deve sempre ser tratada primeiramente com corticóides. Portanto, esses agentes 
são a primeira linha de terapia para todas as síndromes uvéiticas. 

45 A Em infecção intra-ocular pelo toxocara ocorre um granuloma eosinófilo. Na histopatologia, a 
reação pode ser tão rigorosa que o microorganismo poderá não ser visível. 

46 D 
A neovascularização coroidal é comum em várias uveítes posteriores. A inflamação coroidal pode 
favorecer a produção de fatores angiogênicos e, quando ocorre a ruptura da membrana 
pigmentar do epitélio de Bruch da retina, podendo se desenvolver neovascularização coroidal. 

47 C A retinite por citomegalovírus em pacientes com AIDS é sem dúvida, a infecção oportunistica mais 
comum do segmento posterior. 

48 D Uma vez que retinite esteja sob controle, a terapia de manutenção é feita indefinidamente. 

49 D A hipercolesterolemia sistêmica não foi implicada na fisiopatologia do glaucoma de baixa tensão. 
 

50 D 
O glaucoma é mais vezes associado a queimaduras alcalinas, porém pode ser também observado 
depois de graves queimaduras ácidas. A alternativa D atende ao enunciado da questão. 
 

51 C 
Os aspectos clínicos comuns dessa patologia incluem: câmara anterior superficial ou plena, PIO 
aumentada ou normal, má resposta aos mióticos e respostas favoráveis aos cicloplígicos-
midriáticos. Esses últimos agentes ajudam a forçar o cristalino-íris para a parte posterior. 

52 A 
O efeito combinado do timolol e um miótico ou do timolol e um inibidor de anidrase carbônica é 
significativamente maior do que o efeito de qualquer dessas medicações isoladamente. Apenas a 
alternativa A atende ao enunciado. 

53 A A trabeculoplastia a laser abaixa eficazmente a PIO em pacientes com GAAP, com glaucoma 
pigmentar ou com pseudo-exfoliação. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado. 

54 A A distrofia mais comum é em treliça. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado. 

55 C 
Durante a extração da catarata extra capsular via focoemulsificação e aspiração, a cápsula 
posterior tem maior probabilidade de se deslocar para diante com o cristalino. Portanto, a 
alternativa C atende ao enunciado. 

56 C 
O crescimento do endotílio para baixo poderá não se apresentar imediatamente depois da cirurgia 
e passar semanas para se desenvolver. A descompensação da córnea, poderá estar abaixo da 
área do crescimento para baixo e poderá ser vista uma membrana no endotélio e na íris. 

57 B O descolamento anterior da retina do outro olho aumenta a chance de descolamento em 10% a 
15%. Portanto, a alternativa B atende ao enunciado. 

58 D O escape da fluoresceína não é uma característica da muculopatia solar nem da lesão fótica. 
Portanto, nenhuma das alternativas dadas para análise de resposta atendem ao enunciado. 

59 A 
A incontinência pigmentar apresenta-se com anormalidades vasculares na periferia da retina. 
Essas anormalidades consistem em não-perfusão capilar, shunts arteriovenosos, proliferação 
fibro-vascular e neovascularização.  

60 B A retinite pigmentar representa uma coleção de degenerações retinianas, tendo a degeneração 
dos bastonetes como sinal principal. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  OFTALMOLOGIA (OFT)                    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 
As manchas em lã de algodão podem ocorrer em mais de 50% dos pacientes de AIDS. Essas 
manchas poderão cessar espontaneamente e recidivar. 
 

22 A 
A ARJ pauciarticular de início precoce é a entidade mais comumente seguida de iridociclite crônica 
recidivante. É observada em mulheres jovens. 
 

23 D 
Essa patologia PIO associada a um descolamento rigmatógeno da retina. Os segmentos 
fotorreceptores mais externos migram transversalmente para o aquoso, bloqueando as vias de 
efluxo trabeculares e resultando em uma elevação da pio. 
 

24 B 
A uveíte aguda deve sempre ser tratada primeiramente com corticóides. Portanto, esses agentes 
são a primeira linha de terapia para todas as síndromes uvéiticas. 
 

25 A 
Em infecção intra-ocular pelo toxocara ocorre um granuloma eosinófilo. Na histopatologia, a 
reação pode ser tão rigorosa que o microorganismo poderá não ser visível. 
 

26 D 
A neovascularização coroidal é comum em várias uveítes posteriores. A inflamação coroidal pode 
favorecer a produção de fatores angiogênicos e, quando ocorre a ruptura da membrana 
pigmentar do epitélio de Bruch da retina, podendo se desenvolver neovascularização coroidal. 
 

27 C 
A retinite por citomegalovírus em pacientes com AIDS é sem dúvida, a infecção oportunistica mais 
comum do segmento posterior. 
 

28 D 
Uma vez que retinite esteja sob controle, a terapia de manutenção é feita indefinidamente. 
 

29 D A hipercolesterolemia sistêmica não foi implicada na fisiopatologia do glaucoma de baixa tensão. 
 

30 D 
O glaucoma é mais vezes associado a queimaduras alcalinas, porém pode ser também observado 
depois de graves queimaduras ácidas. A alternativa D atende ao enunciado da questão. 
 

31 C 
Os aspectos clínicos comuns dessa patologia incluem: câmara anterior superficial ou plena, PIO 
aumentada ou normal, má resposta aos mióticos e respostas favoráveis aos cicloplígicos-
midriáticos. Esses últimos agentes ajudam a forçar o cristalino-íris para a parte posterior. 
 

32 A 
O efeito combinado do timolol e um miótico ou do timolol e um inibidor de anidrase carbônica é 
significativamente maior do que o efeito de qualquer dessas medicações isoladamente. Apenas a 
alternativa A atende ao enunciado. 
 

33 A 
A trabeculoplastia a laser abaixa eficazmente a PIO em pacientes com GAAP, com glaucoma 
pigmentar ou com pseudo-exfoliação. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado. 
 



 

34 A A distrofia mais comum é em treliça. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado. 
 

35 C 
Durante a extração da catarata extra capsular via focoemulsificação e aspiração, a cápsula 
posterior tem maior probabilidade de se deslocar para diante com o cristalino. Portanto, a 
alternativa C atende ao enunciado. 
 

36 C 
O crescimento do endotílio para baixo poderá não se apresentar imediatamente depois da cirurgia 
e passar semanas para se desenvolver. A descompensação da córnea, poderá estar abaixo da 
área do crescimento para baixo e poderá ser vista uma membrana no endotélio e na íris. 
 

37 B 
O descolamento anterior da retina do outro olho aumenta a chance de descolamento em 10% a 
15%. Portanto, a alternativa B atende ao enunciado. 
 

38 D 
O escape da fluoresceína não é uma característica da muculopatia solar nem da lesão fótica. 
Portanto, nenhuma das alternativas dadas para análise de resposta atendem ao enunciado. 
 

39 A 
A incontinência pigmentar apresenta-se com anormalidades vasculares na periferia da retina. 
Essas anormalidades consistem em não-perfusão capilar, shunts arteriovenosos, proliferação 
fibro-vascular e neovascularização.  
 

40 B 
A retinite pigmentar representa uma coleção de degenerações retinianas, tendo a degeneração 
dos bastonetes como sinal principal. 
 

41 D A acuidade visual testada por letras lineares é reduzida tanto na ambliopia quanto na neurite 
óptica, confirmando portanto, a alternativa D como correta. 

42 B 
A toxina botulínica produz um bloqueio de acetilcolina no terminal do nervo motor. O tratamento 
tem sido usado para estrabismo não restritivo e para reduzir os espasmos musculares, como nos 
quadros de blefaroespasmo essencial e espasmo hemifacial. 
 

43 A 
A paralisia do III par craniano com sensação controlateral reduzida e tremor contra-lateral 
(núcleo vermelho afetado) é a síndrome de Benedikt. 
 

44 C 
O nervo troclear (IV par craniano) tem o mais longo trajeto intracraniano e é o nervo mais 
frequentemente lesado após um traumatismo craniano fechado. 
 

45 D 

O nistagmo para baixo tem sido associado aos níveis de lítio, tanto terapêuticos quanto tóxicos. 
Os pinealomas ou outras lesões no mesencéfalo dorsal resultam da síndrome do mesencéfalo 
dorsal de Piranaud, cujas características incluem: nistagmo de contratação-retração, paralisia da 
supraversão e dissociação à luz de perto. 
 

46 C 
A alternativa C atende ao enunciado. O espasmo hemifacial é tipicamente causado por irritação 
do nervo facial ao sair do tronco cerebral.        
 

47 A 
A inervação simpática desempenha papel importante no desenvolvimento da pigmentação da íris. 
A interrupção congênita do simpático para um dos olhos resultará na diminuição da pigmentação 
da íris ipsolateral em relação ao outro olho. 
 

48 A 
O tensilon prolonga o efeito da acetilcolina na finda sináptica, causando crise colinérgica. A 
atropina bloqueia os sítios do receptor de acetilcolina no terminal pós-sináptico. 
 

49 D 
A pupila tônica de Adie mostra-se dilatada e fracamente reativa à luz. Mediante ofuscamento, a 
pupila contralateral se contrai e a anisocoria é mais pronunciada. 
 

50 B 
Uma pessoa com mais de 55 anos que manifesta perda visual transitória deve-se considerar a 
presença de arterite temporal. A sensibilidade no couro cabeludo deverá levantar suspeitas 
complementares.   
 

51 B A síndrome de Louis-Bar (ataxia-telangoctasia) não está associada a quaisquer anomalidades do 
SNC possíveis de detecção por meio da neuroinvestigações por imagem. 



 

52 A A alternativa A dada como resposta correta atende ao enunciado da questão. 

53 B 
A RM e ARM são os melhores testes, pois o tronco cerebral, o cerebelo e as artérias (vertebral, 
basilar) podem ser avaliados. A arteriografia cerebral pode ser necessária dependendo dos 
resultados da RM e da ARM, porém não deverá ser o primeiro passo. 
 

54 C 
As alternativas de tratamento incluem radioterapia, corticosteróides e descompressão cirúrgica. A 
descompressão da bainha do nervo óptico não alivia a congestão orbital e não é eficaz nesse 
quadro. 
 

55 A Os pacientes com doença de Behcet têm maior incidência do HLA-B5 ou da subsérie BW51 
 

56 A 
A imonoglobulina IgD não foi detectada em qualquer estudo das lágrimas humanas. Portanto, a 
alternativa A atende ao enunciado. 
 

57 A 
A coroidopatia serpiginosa (coroidopatia peripapilar helicóide geográfica) é uma doença indolente 
recidivante e crônica, de origem desconhecida.  
 

58 D 
A indoftalmite como complicação de abuso de uma droga IV tem sido largamente relatada. 
Embora o Haemophilus influenzae possa causar a infecção deverá ser incomum nesse local. 
 

59 C A causa mais comum de irite com hipópio é a doença associada ao HLA-B27 
 

60 B 
As mulheres jovens com a doença pauciarticular de início precoce têm, em geral, anticorpos 
antinucleares. Nesse grupo não é encontrado o fator reumatóide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  OFTALMOLOGISTA (OFT)                  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 C 
Os aspectos clínicos comuns dessa patologia incluem: câmara anterior superficial ou plena, PIO 
aumentada ou normal, má resposta aos mióticos e respostas favoráveis aos cicloplígicos-
midriáticos. Esses últimos agentes ajudam a forçar o cristalino-íris para a parte posterior. 
 

22 A 
O efeito combinado do timolol e um miótico ou do timolol e um inibidor de anidrase carbônica é 
significativamente maior do que o efeito de qualquer dessas medicações isoladamente. Apenas a 
alternativa A atende ao enunciado. 
 

23 A 
A trabeculoplastia a laser abaixa eficazmente a PIO em pacientes com GAAP, com glaucoma 
pigmentar ou com pseudo-exfoliação. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado. 
 

24 A A distrofia mais comum é em treliça. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado. 
 

25 C 
Durante a extração da catarata extra capsular via focoemulsificação e aspiração, a cápsula 
posterior tem maior probabilidade de se deslocar para diante com o cristalino. Portanto, a 
alternativa C atende ao enunciado. 
 

26 C 
O crescimento do endotílio para baixo poderá não se apresentar imediatamente depois da cirurgia 
e passar semanas para se desenvolver. A descompensação da córnea, poderá estar abaixo da 
área do crescimento para baixo e poderá ser vista uma membrana no endotélio e na íris. 
 

27 B 
O descolamento anterior da retina do outro olho aumenta a chance de descolamento em 10% a 
15%. Portanto, a alternativa B atende ao enunciado. 
 

28 D 
O escape da fluoresceína não é uma característica da muculopatia solar nem da lesão fótica. 
Portanto, nenhuma das alternativas dadas para análise de resposta atendem ao enunciado. 
 

29 A 
A incontinência pigmentar apresenta-se com anormalidades vasculares na periferia da retina. 
Essas anormalidades consistem em não-perfusão capilar, shunts arteriovenosos, proliferação 
fibro-vascular e neovascularização.  
 

30 B 
A retinite pigmentar representa uma coleção de degenerações retinianas, tendo a degeneração 
dos bastonetes como sinal principal. 
 

31 D A acuidade visual testada por letras lineares é reduzida tanto na ambliopia quanto na neurite 
óptica, confirmando portanto, a alternativa D como correta. 

32 B 
A toxina botulínica produz um bloqueio de acetilcolina no terminal do nervo motor. O tratamento 
tem sido usado para estrabismo não restritivo e para reduzir os espasmos musculares, como nos 
quadros de blefaroespasmo essencial e espasmo hemifacial. 
 

33 A A paralisia do III par craniano com sensação controlateral reduzida e tremor contra-lateral 
(núcleo vermelho afetado) é a síndrome de Benedikt. 



 

 

34 C 
O nervo troclear (IV par craniano) tem o mais longo trajeto intracraniano e é o nervo mais 
frequentemente lesado após um traumatismo craniano fechado. 
 

35 D 

O nistagmo para baixo tem sido associado aos níveis de lítio, tanto terapêuticos quanto tóxicos. 
Os pinealomas ou outras lesões no mesencéfalo dorsal resultam da síndrome do mesencéfalo 
dorsal de Piranaud, cujas características incluem: nistagmo de contratação-retração, paralisia da 
supraversão e dissociação à luz de perto. 
 

36 C 
A alternativa C atende ao enunciado. O espasmo hemifacial é tipicamente causado por irritação 
do nervo facial ao sair do tronco cerebral.        
 

37 A 
A inervação simpática desempenha papel importante no desenvolvimento da pigmentação da íris. 
A interrupção congênita do simpático para um dos olhos resultará na diminuição da pigmentação 
da íris ipsolateral em relação ao outro olho. 
 

38 A 
O tensilon prolonga o efeito da acetilcolina na finda sináptica, causando crise colinérgica. A 
atropina bloqueia os sítios do receptor de acetilcolina no terminal pós-sináptico. 
 

39 D 
A pupila tônica de Adie mostra-se dilatada e fracamente reativa à luz. Mediante ofuscamento, a 
pupila contralateral se contrai e a anisocoria é mais pronunciada. 
 

40 B 
Uma pessoa com mais de 55 anos que manifesta perda visual transitória deve-se considerar a 
presença de arterite temporal. A sensibilidade no couro cabeludo deverá levantar suspeitas 
complementares.   
 

41 B 
A síndrome de Louis-Bar (ataxia-telangoctasia) não está associada a quaisquer anomalidades do 
SNC possíveis de detecção por meio da neuroinvestigações por imagem. 
 

42 A A alternativa A dada como resposta correta atende ao enunciado da questão. 

43 B 
A RM e ARM são os melhores testes, pois o tronco cerebral, o cerebelo e as artérias (vertebral, 
basilar) podem ser avaliados. A arteriografia cerebral pode ser necessária dependendo dos 
resultados da RM e da ARM, porém não deverá ser o primeiro passo. 
 

44 C 
As alternativas de tratamento incluem radioterapia, corticosteróides e descompressão cirúrgica. A 
descompressão da bainha do nervo óptico não alivia a congestão orbital e não é eficaz nesse 
quadro. 
 

45 A Os pacientes com doença de Behcet têm maior incidência do HLA-B5 ou da subsérie BW51 
 

46 A 
A imonoglobulina IgD não foi detectada em qualquer estudo das lágrimas humanas. Portanto, a 
alternativa A atende ao enunciado. 
 

47 A 
A coroidopatia serpiginosa (coroidopatia peripapilar helicóide geográfica) é uma doença indolente 
recidivante e crônica, de origem desconhecida.  
 

48 D 
A indoftalmite como complicação de abuso de uma droga IV tem sido largamente relatada. 
Embora o Haemophilus influenzae possa causar a infecção deverá ser incomum nesse local. 
 

49 C A causa mais comum de irite com hipópio é a doença associada ao HLA-B27 
 

50 B 
As mulheres jovens com a doença pauciarticular de início precoce têm, em geral, anticorpos 
antinucleares. Nesse grupo não é encontrado o fator reumatóide. 
 

51 A 
As manchas em lã de algodão podem ocorrer em mais de 50% dos pacientes de AIDS. Essas 
manchas poderão cessar espontaneamente e recidivar. 
 

52 A A ARJ pauciarticular de início precoce é a entidade mais comumente seguida de iridociclite crônica 
recidivante. É observada em mulheres jovens. 



 

53 D 
Essa patologia PIO associada a um descolamento rigmatógeno da retina. Os segmentos 
fotorreceptores mais externos migram transversalmente para o aquoso, bloqueando as vias de 
efluxo trabeculares e resultando em uma elevação da pio. 
 

54 B 
A uveíte aguda deve sempre ser tratada primeiramente com corticóides. Portanto, esses agentes 
são a primeira linha de terapia para todas as síndromes uvéiticas. 
 

55 A 
Em infecção intra-ocular pelo toxocara ocorre um granuloma eosinófilo. Na histopatologia, a 
reação pode ser tão rigorosa que o microorganismo poderá não ser visível. 
 

56 D 
A neovascularização coroidal é comum em várias uveítes posteriores. A inflamação coroidal pode 
favorecer a produção de fatores angiogênicos e, quando ocorre a ruptura da membrana 
pigmentar do epitélio de Bruch da retina, podendo se desenvolver neovascularização coroidal. 
 

57 C 
A retinite por citomegalovírus em pacientes com AIDS é sem dúvida, a infecção oportunistica mais 
comum do segmento posterior. 
 

58 D Uma vez que retinite esteja sob controle, a terapia de manutenção é feita indefinidamente. 
 

59 D A hipercolesterolemia sistêmica não foi implicada na fisiopatologia do glaucoma de baixa tensão. 
 

60 D 
O glaucoma é mais vezes associado a queimaduras alcalinas, porém pode ser também observado 
depois de graves queimaduras ácidas. A alternativa D atende ao enunciado da questão. 
 

 
 
 
 
 


