
 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  PEDIATRIA (PDI)                   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 A 
O leite da mãe de RNPT contém mais energia, proteínas, sódio e imunoglobulina secretória em 
comparação ao leite de mãe de RNT. 
 

22 D 
Um dos fatores mais predisponentes a esta infecção são as dermatites ou dermatoses 
pruriginosas associadas porque produzem quebra da barreira mecânica. 
 

23 * 
QUESTÃO ANULADA. 
 

24 C 
O colostro é praticamente um exsudato plasmático apresentado maior quantidade de proteínas, 
eletrólitos, vitaminas lipossolúveis e minerais. No colostro, a concentração de IgA é bem maior do 
que no leite humano e a lactoferrina se apresenta em altas concentrações. 
 

25 D 
A questão está relacionada ao conhecimento das curvas de velocidade de crescimento com as 
fases de desenvolvimento de mamas nas meninas e de gônadas nos meninos. A alternativa D 
atende a seqüência de fases. 
 

26 B 

A obesidade provoca realmente alterações ortopédicas como a hipertrofia das curvas da coluna 
ocorre uma necessidade de compensação, com alargamento da base de sustentação, com isto a 
ponta dos pés tende para os lados e o joelho medialmente e ocorre o crescimento excessivo da 
metáfise medial proximal da tíbia. 
 

27 C 
A vacina Sabin é contra-indicada durante a gravidez, pois contém vírus vivos atenuados. 

28 A 
Quando descem espontaneamente, isto ocorre na grande maioria das vezes até o terceiro mês de 
vida. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado. 

29 C 
As demais alternativas produzem dificuldade na oxigenação sanguínea, apenas a coarctação de 
aorta atende ao enunciado da questão. 
 

30 C 
Após o clampeamento do cordão umbilical, a fonte de glicose cessa conforme os níveis de insulina 
ainda estão altos no RN, ficando esse em risco para a hipoglicemia. 
 

31 A 
O ferro encontrado no leite materno realmente está em pequena quantidade e suficiente apenas 
para os 4 a 6 meses de vida, mas a biodisponiblidade do ferro no leite materno é muito maior do 
que a encontrada no leite de vaca, sendo bem absorvido. 
 

32 D 
A idade óssea está relacionada à maturação sexual. Tanto a aceleração da maturação óssea como 
o fechamento das epífises estão sob influência do estrogênio e da progesterona. Portanto, a 
alternativa D atende ao enunciado. 

33 D 
O desenvolvimento linfóide segue um ritmo próprio bem como o neural, geral e genital. Dessa 
forma, com um ano de vida não se encontra amigdalite purulenta. 

34 B 

O cálcio sérico no raquitismo carencial mostra-se normal ou livremente abaixo, por atividade do 
paratormônio, o cálcio é deslocado da massa óssea para manter níveis adequados de cálcio 
sérico. O fósforo diminuído se deve à diminuição da reabsorção do fósforo nos túbulos renais 
após ter sido filtrado nos glomérulos. A fosfatose alcalina elevada deve-se à alta atividade 
osteolítica exercida pelos osteoclastos. 

35 D 
Quando a vacina da Hepatite B é aplicada nas primeiras 12 horas de vida, oferece alguma 
proteção podendo evitar a transmissão vertical. No entanto, RN filho de mãe com AgHBs deve 
receber além da vacina, a imunoglobulina. 

36 B 
A prolactina é produzida já durante a gestação e tem sua ação inibida pela progesterona e 
estrogênios.  Com o parto há supressão desta inibição, a partir de então a prolactina passa a 



 

atuar sobre os seios galactóforos. A sucção adequada do lactente faz com que os impulsos 
elétricos cheguem a hipófise anterior que estimula maior produção de prolactina. 
 

37 D 
As gestantes não devem receber em hipótese alguma a vacina contra Rubéola, que é composta 
de vírus vivo atenuado e que são cultivados em células humanas. 
 

38 * 
QUESTÃO ANULADA. 
 

39 A 
Com exceção da tetralogia de Fallot todas as outras patologias congênitas apresentadas nas 
alternativas de resposta apresentam algum shunt esquerda-direita, dessa maneira, hiperfluxo 
pulmonar. 
 

40 D 
Entre as alternativas dadas como análise de resposta, o único fator de risco para convulsão febril 
é o contido e apresentado na alternativa D. 

41 D 
A artrite é rara em articulações dos dedos das mãos ou pés ou na coluna vertebral e quando 
tratada com antiinflamatórios poderá regredir em 12/24 horas, sem tratamento persiste por uma 
semana ou mais. 
 

42 C 

As complicações mais freqüentes da varicela são infecções cutâneas, pneumonite, encefalite, 
púrpura fulminante e varicela hemorrágica. O contágio apresenta-se em até 2 dias antes do 
surgimento do exantema e uma das marcas registradas da Varicela é o polimorfismo regional. A 
vacina é de bloqueio e não contra o vírus. A assertiva C é a única correta. 
 

43 C 

O rotavírus é mais prevalente nos meses de inverno; a dieta não deve ser alterada na vigência da 
doença diarréica, não há indicação da utilização de antidiarréicos, o que favorece translocação 
bacteriana e complicações no caso de gastroenterites de etiologia bacteriana. Portanto, apenas a 
alternativa C responde o enunciado. 
 

44 B 

Apenas a alternativa B atende ao enunciado, visto que o haemophilus influenza não é o agente 
prevalente em nenhuma faixa etária para o brancopneumonia. A maioria das pneumonias é 
devido ao Streptococcus pneumonial, embora o derrame pleural seja mais comum quando o 
agente etiológico é o staphylococcus. Não existe relação de pneumatocile com o agente 
etiológico. 
 

45 B 
Apenas o cálcio não encontra-se na composição da solução de reidratação. O potássio, o sódio e 
a glicose são constituintes óbvios, confirmando a alternativa B como resposta correta. 
 

46 B 

O paciente com desidratação, desnutrido possui aumento da água corporal total por perda para o 
interstício (baixo poder osmótico), aumento do sódio total (mas que se apresenta diluído), 
redução do potássio sérico e total. Apresentará acidose metabólica por contração de volume, 
hiponametria porque perde sódio através das perdas isosmáticas e hipopotassimia que se 
acentua. 
 

47 A 
A grande maioria das pneumonias se apresenta com febre, exceção feita às pneumonias afebris 
do lactente. Daí a febre não ser critério de gravidade. 

48 A 
A infecção urinária é mais comum entre os meninos, principalmente entre os não circuncidados 
durante o 1º ano de vida. Isso ocorre devido à contaminação da região de prepúcio. 

49 A 
Crises hipóxicas podem ocorrer em situações em que há aumento da resistência ao fluxo de saída 
do VD ou diminuição da resistência sistêmica. Nesses casos, ocorre o aumento da shunt direito 
esquerdo e queda na oxigenação maior do que a existente de base. 
 

50 A 
Nesse caso, há saída de líquido do intracelular em direção ao extracelular. A grande maioria das 
desidratações é do tipo isotônica, isto é, a osmolaridade plasmática permanecerá constante, com 
sódio sérico normal. 
 

51 A 
A hidronefrose e o rim multicístico displásico são as causas mais freqüentes de massa abdominal 
em recém-nascidos. 
 

52 B 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

53 C 
Os recém-nascidos com genitália ambígua devem ser investigados para hiperplasia supra renal 
congênita. A alternativa C atende ao enunciado da questão. 
 
 

54 A 

O organismo perde uma grande quantidade de potássio e fosfato nesses casos, além da depleção 
de cloreto de sódio e água. Ao controlar a glicemia com o uso de insulina, esta promoverá a 
entrada de potássio e fosfato nas células com hipocalemia e hipofosfatemia. Portanto é 
mandatório a reposição de potássio nesses pacientes. 

55 D 
A síndrome nefrótica por lesão mínima é a forma mais comum de síndrome nefrótica na infância, 
ocorrendo em 80% dos casos. É fato que, quanto menor a idade da criança, maior a chance ser 
por lesões mínimas. 
 



 

56 B 
A cardite reumática é a manifestação da febre reumática que pode levar a graves seqüelas, como 
o comprometimento irreversível e progressivo. 
 

57 C 
A alternativa C é a que atende corretamente ao enunciado da questão, visto que o cordão 
umbilical é composto por duas artérias e uma veia. 
 

58 C 
Basicamente a GMP está associada ao consumo de complemento. As demais não costumam 
consumir complemento. 
 

59 A 
Causa mais comum de S.N. na infância e a doença por lesão mínima chamada de nefrose 
lipoidica. 
 

60 A 
Paciente com distúrbio hemolítico crônico quando infectado pelo vírus B19 desenvolvendo crise 
aplasia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  PEDIATRIA (PDI)     VERSÃO: B 
 

  

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

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

03 C 

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

04 D 

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

05 D 

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

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

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

08 D 

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

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

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

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

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

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

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



 

15 C 

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

16 A 

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

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

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

19 * 
QUESTÃO ANULADA 

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

21 D 

A artrite é rara em articulações dos dedos das mãos ou pés ou na coluna vertebral e quando 
tratada com antiinflamatórios poderá regredir em 12/24 horas, sem tratamento persiste por uma 
semana ou mais. 
 

22 C 

As complicações mais freqüentes da varicela são infecções cutâneas, pneumonite, encefalite, 
púrpura fulminante e varicela hemorrágica. O contágio apresenta-se em até 2 dias antes do 
surgimento do exantema e uma das marcas registradas da Varicela é o polimorfismo regional. A 
vacina é de bloqueio e não contra o vírus. A assertiva C é a única correta. 
 

23 C 

O rotavírus é mais prevalente nos meses de inverno; a dieta não deve ser alterada na vigência da 
doença diarréica, não há indicação da utilização de antidiarréicos, o que favorece translocação 
bacteriana e complicações no caso de gastroenterites de etiologia bacteriana. Portanto, apenas a 
alternativa C responde o enunciado. 
 

24 B 

Apenas a alternativa B atende ao enunciado, visto que o haemophilus influenza não é o agente 
prevalente em nenhuma faixa etária para o brancopneumonia. A maioria das pneumonias é 
devido ao Streptococcus pneumonial, embora o derrame pleural seja mais comum quando o 
agente etiológico é o staphylococcus. Não existe relação de pneumatocile com o agente 
etiológico. 
 

25 B 
Apenas o cálcio não encontra-se na composição da solução de reidratação. O potássio, o sódio e 
a glicose são constituintes óbvios, confirmando a alternativa B como resposta correta. 
 

26 B 

O paciente com desidratação, desnutrido possui aumento da água corporal total por perda para o 
interstício (baixo poder osmótico), aumento do sódio total (mas que se apresenta diluído), 
redução do potássio sérico e total. Apresentará acidose metabólica por contração de volume, 
hiponametria porque perde sódio através das perdas isosmáticas e hipopotassimia que se 
acentua. 
 

27 A 
A grande maioria das pneumonias se apresenta com febre, exceção feita às pneumonias afebris 
do lactente. Daí a febre não ser critério de gravidade. 

28 A 
A infecção urinária é mais comum entre os meninos, principalmente entre os não circuncidados 
durante o 1º ano de vida. Isso ocorre devido à contaminação da região de prepúcio. 
 

29 A 

Crises hipóxicas podem ocorrer em situações em que há aumento da resistência ao fluxo de saída 
do VD ou diminuição da resistência sistêmica. Nesses casos, ocorre o aumento da shunt direito 
esquerdo e queda na oxigenação maior do que a existente de base. 
 

30 A 
Nesse caso, há saída de líquido do intracelular em direção ao extracelular. A grande maioria das 
desidratações é do tipo isotônica, isto é, a osmolaridade plasmática permanecerá constante, com 
sódio sérico normal. 

31 A 
A hidronefrose e o rim multicístico displásico são as causas mais freqüentes de massa abdominal 
em recém-nascidos. 



 

32 B 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

33 C 
Os recém-nascidos com genitália ambígua devem ser investigados para hiperplasia supra renal 
congênita. A alternativa C atende ao enunciado da questão. 
 

34 A 

O organismo perde uma grande quantidade de potássio e fosfato nesses casos, além da depleção 
de cloreto de sódio e água. Ao controlar a glicemia com o uso de insulina, esta promoverá a 
entrada de potássio e fosfato nas células com hipocalemia e hipofosfatemia. Portanto é 
mandatório a reposição de potássio nesses pacientes. 

35 D 

A síndrome nefrótica por lesão mínima é a forma mais comum de síndrome nefrótica na infância, 
ocorrendo em 80% dos casos. É fato que, quanto menor a idade da criança, maior a chance ser 
por lesões mínimas. 
 

36 B 
A cardite reumática é a manifestação da febre reumática que pode levar a graves seqüelas, como 
o comprometimento irreversível e progressivo. 
 

37 C 
A alternativa C é a que atende corretamente ao enunciado da questão, visto que o cordão 
umbilical é composto por duas artérias e uma veia. 
 

38 C 
Basicamente a GMP está associada ao consumo de complemento. As demais não costumam 
consumir complemento. 

39 A 
Causa mais comum de S.N. na infância e a doença por lesão mínima chamada de nefrose 
lipoidica. 

40 A 
Paciente com distúrbio hemolítico crônico quando infectado pelo vírus B19 desenvolvendo crise 
aplasia. 

41 A 
O leite da mãe de RNPT contém mais energia, proteínas, sódio e imunoglobulina secretória em 
comparação ao leite de mãe de RNT. 
 

42 D 
Um dos fatores mais predisponentes a esta infecção são as dermatites ou dermatoses 
pruriginosas associadas porque produzem quebra da barreira mecânica. 
 

43 * 
QUESTÃO ANULADA 
 

44 C 

O colostro é praticamente um exsudato plasmático apresentado maior quantidade de proteínas, 
eletrólitos, vitaminas lipossolúveis e minerais. No colostro, a concentração de IgA é bem maior do 
que no leite humano e a lactoferrina se apresenta em altas concentrações. 
 

45 D 

A questão está relacionada ao conhecimento das curvas de velocidade de crescimento com as 
fases de desenvolvimento de mamas nas meninas e de gônadas nos meninos. A alternativa D 
atende a seqüência de fases. 
 

46 B 

A obesidade provoca realmente alterações ortopédicas como a hipertrofia das curvas da coluna 
ocorre uma necessidade de compensação, com alargamento da base de sustentação, com isto a 
ponta dos pés tende para os lados e o joelho medialmente e ocorre o crescimento excessivo da 
metáfise medial proximal da tíbia. 

47 C 
A vacina Sabin é contra-indicada durante a gravidez, pois contém vírus vivos atenuados. 

48 A 
Quando descem espontaneamente, isto ocorre na grande maioria das vezes até o terceiro mês de 
vida. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado. 

49 C 
As demais alternativas produzem dificuldade na oxigenação sanguínea, apenas a coarctação de 
aorta atende ao enunciado da questão. 
 

50 C 
Após o clampeamento do cordão umbilical, a fonte de glicose cessa conforme os níveis de insulina 
ainda estão altos no RN, ficando esse em risco para a hipoglicemia. 

51 A 

O ferro encontrado no leite materno realmente está em pequena quantidade e suficiente apenas 
para os 4 a 6 meses de vida, mas a biodisponiblidade do ferro no leite materno é muito maior do 
que a encontrada no leite de vaca, sendo bem absorvido. 
 



 

52 D 

A idade óssea está relacionada à maturação sexual. Tanto a aceleração da maturação óssea como 
o fechamento das epífises estão sob influência do estrogênio e da progesterona. Portanto, a 
alternativa D atende ao enunciado. 
 

53 D 
O desenvolvimento linfóide segue um ritmo próprio bem como o neural, geral e genital. Dessa 
forma, com um ano de vida não se encontra amigdalite purulenta. 
 

54 B 

O cálcio sérico no raquitismo carencial mostra-se normal ou livremente abaixo, por atividade do 
paratormônio, o cálcio é deslocado da massa óssea para manter níveis adequados de cálcio 
sérico. O fósforo diminuído se deve à diminuição da reabsorção do fósforo nos túbulos renais 
após ter sido filtrado nos glomérulos. A fosfatose alcalina elevada deve-se à alta atividade 
osteolítica exercida pelos osteoclastos. 
 

55 D 

Quando a vacina da Hepatite B é aplicada nas primeiras 12 horas de vida, oferece alguma 
proteção podendo evitar a transmissão vertical. No entanto, RN filho de mãe com AgHBs deve 
receber além da vacina, a imunoglobulina. 
 

56 B 

A prolactina é produzida já durante a gestação e tem sua ação inibida pela progesterona e 
estrogênios.  Com o parto há supressão desta inibição, a partir de então a prolactina passa a 
atuar sobre os seios galactóforos. A sucção adequada do lactente faz com que os impulsos 
elétricos cheguem a hipófise anterior que estimula maior produção de prolactina. 
 

57 D 
As gestantes não devem receber em hipótese alguma a vacina contra Rubéola, que é composta 
de vírus vivo atenuado e que são cultivados em células humanas. 
 

58 * 
QUESTÃO ANULADA 
 

59 A 

Com exceção da tetralogia de Fallot todas as outras patologias congênitas apresentadas nas 
alternativas de resposta apresentam algum shunt esquerda-direita, dessa maneira, hiperfluxo 
pulmonar. 
 

60 D 
Entre as alternativas dadas como análise de resposta, o único fator de risco para convulsão febril 
é o contido e apresentado na alternativa D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  PEDIATRIA (PDI)                   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 hidronefrose e o rim multicístico displásico são as causas mais freqüentes de massa abdominal 
em recém-nascidos. 
 

22 B 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

23 C 
Os recém-nascidos com genitália ambígua devem ser investigados para hiperplasia supra renal 
congênita. A alternativa C atende ao enunciado da questão. 
 

24 A 

O organismo perde uma grande quantidade de potássio e fosfato nesses casos, além da depleção 
de cloreto de sódio e água. Ao controlar a glicemia com o uso de insulina, esta promoverá a 
entrada de potássio e fosfato nas células com hipocalemia e hipofosfatemia. Portanto é 
mandatório a reposição de potássio nesses pacientes. 

25 D 

A síndrome nefrótica por lesão mínima é a forma mais comum de síndrome nefrótica na infância, 
ocorrendo em 80% dos casos. É fato que, quanto menor a idade da criança, maior a chance ser 
por lesões mínimas. 
 

26 B 
A cardite reumática é a manifestação da febre reumática que pode levar a graves seqüelas, como 
o comprometimento irreversível e progressivo. 
 

27 C 

A alternativa C é a que atende corretamente ao enunciado da questão, visto que o cordão 
umbilical é composto por duas artérias e uma veia. 

28 C 
Basicamente a GMP está associada ao consumo de complemento. As demais não costumam 
consumir complemento. 

29 A 
Causa mais comum de S.N. na infância e a doença por lesão mínima chamada de nefrose 
lipoidica. 

30 A 
Paciente com distúrbio hemolítico crônico quando infectado pelo vírus B19 desenvolvendo crise 
aplasia. 

31 A 
O leite da mãe de RNPT contém mais energia, proteínas, sódio e imunoglobulina secretória em 
comparação ao leite de mãe de RNT. 

32 D 
Um dos fatores mais predisponentes a esta infecção são as dermatites ou dermatoses 
pruriginosas associadas porque produzem quebra da barreira mecânica. 

33 * 
QUESTÃO ANULADA. 

34 C 
O colostro é praticamente um exsudato plasmático apresentado maior quantidade de proteínas, 
eletrólitos, vitaminas lipossolúveis e minerais. No colostro, a concentração de IgA é bem maior do 
que no leite humano e a lactoferrina se apresenta em altas concentrações. 

35 D 

A questão está relacionada ao conhecimento das curvas de velocidade de crescimento com as 
fases de desenvolvimento de mamas nas meninas e de gônadas nos meninos. A alternativa D 
atende a seqüência de fases. 
 

36 B 
A obesidade provoca realmente alterações ortopédicas como a hipertrofia das curvas da coluna 
ocorre uma necessidade de compensação, com alargamento da base de sustentação, com isto a 
ponta dos pés tende para os lados e o joelho medialmente e ocorre o crescimento excessivo da 



 

metáfise medial proximal da tíbia. 

37 C 
A vacina Sabin é contra-indicada durante a gravidez, pois contém vírus vivos atenuados. 

38 A 
Quando descem espontaneamente, isto ocorre na grande maioria das vezes até o terceiro mês de 
vida. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado. 

39 C 
As demais alternativas produzem dificuldade na oxigenação sanguínea, apenas a coarctação de 
aorta atende ao enunciado da questão. 
 

40 C 
Após o clampeamento do cordão umbilical, a fonte de glicose cessa conforme os níveis de insulina 
ainda estão altos no RN, ficando esse em risco para a hipoglicemia. 
 

41 A 

O ferro encontrado no leite materno realmente está em pequena quantidade e suficiente apenas 
para os 4 a 6 meses de vida, mas a biodisponiblidade do ferro no leite materno é muito maior do 
que a encontrada no leite de vaca, sendo bem absorvido. 
 

42 D 

A idade óssea está relacionada à maturação sexual. Tanto a aceleração da maturação óssea como 
o fechamento das epífises estão sob influência do estrogênio e da progesterona. Portanto, a 
alternativa D atende ao enunciado. 
 

43 D 
O desenvolvimento linfóide segue um ritmo próprio bem como o neural, geral e genital. Dessa 
forma, com um ano de vida não se encontra amigdalite purulenta. 
 

44 B 

O cálcio sérico no raquitismo carencial mostra-se normal ou livremente abaixo, por atividade do 
paratormônio, o cálcio é deslocado da massa óssea para manter níveis adequados de cálcio 
sérico. O fósforo diminuído se deve à diminuição da reabsorção do fósforo nos túbulos renais 
após ter sido filtrado nos glomérulos. A fosfatose alcalina elevada deve-se à alta atividade 
osteolítica exercida pelos osteoclastos. 
 

45 D 

Quando a vacina da Hepatite B é aplicada nas primeiras 12 horas de vida, oferece alguma 
proteção podendo evitar a transmissão vertical. No entanto, RN filho de mãe com AgHBs deve 
receber além da vacina, a imunoglobulina. 
 

46 B 

A prolactina é produzida já durante a gestação e tem sua ação inibida pela progesterona e 
estrogênios.  Com o parto há supressão desta inibição, a partir de então a prolactina passa a 
atuar sobre os seios galactóforos. A sucção adequada do lactente faz com que os impulsos 
elétricos cheguem a hipófise anterior que estimula maior produção de prolactina. 
 

47 D 
As gestantes não devem receber em hipótese alguma a vacina contra Rubéola, que é composta 
de vírus vivo atenuado e que são cultivados em células humanas. 
 

48 * 
QUESTÃO ANULADA 
 

49 A 
Com exceção da tetralogia de Fallot todas as outras patologias congênitas apresentadas nas 
alternativas de resposta apresentam algum shunt esquerda-direita, dessa maneira, hiperfluxo 
pulmonar. 

50 D 
Entre as alternativas dadas como análise de resposta, o único fator de risco para convulsão febril 
é o contido e apresentado na alternativa D. 

51 D 

A artrite é rara em articulações dos dedos das mãos ou pés ou na coluna vertebral e quando 
tratada com antiinflamatórios poderá regredir em 12/24 horas, sem tratamento persiste por uma 
semana ou mais. 
 

52 C 

As complicações mais freqüentes da varicela são infecções cutâneas, pneumonite, encefalite, 
púrpura fulminante e varicela hemorrágica. O contágio apresenta-se em até 2 dias antes do 
surgimento do exantema e uma das marcas registradas da Varicela é o polimorfismo regional. A 
vacina é de bloqueio e não contra o vírus. A assertiva C é a única correta. 
 

53 C 
O rotavírus é mais prevalente nos meses de inverno; a dieta não deve ser alterada na vigência da 
doença diarréica, não há indicação da utilização de antidiarréicos, o que favorece translocação 
bacteriana e complicações no caso de gastroenterites de etiologia bacteriana. Portanto, apenas a 



 

alternativa C responde o enunciado. 
 

54 B 

Apenas a alternativa B atende ao enunciado, visto que o haemophilus influenza não é o agente 
prevalente em nenhuma faixa etária para o brancopneumonia. A maioria das pneumonias é 
devido ao Streptococcus pneumonial, embora o derrame pleural seja mais comum quando o 
agente etiológico é o staphylococcus. Não existe relação de pneumatocile com o agente 
etiológico. 
 

55 B 
Apenas o cálcio não encontra-se na composição da solução de reidratação. O potássio, o sódio e 
a glicose são constituintes óbvios, confirmando a alternativa B como resposta correta. 
 

56 B 

O paciente com desidratação, desnutrido possui aumento da água corporal total por perda para o 
interstício (baixo poder osmótico), aumento do sódio total (mas que se apresenta diluído), 
redução do potássio sérico e total. Apresentará acidose metabólica por contração de volume, 
hiponametria porque perde sódio através das perdas isosmáticas e hipopotassimia que se 
acentua. 
 

57 A 
A grande maioria das pneumonias se apresenta com febre, exceção feita às pneumonias afebris 
do lactente. Daí a febre não ser critério de gravidade. 

58 A 
A infecção urinária é mais comum entre os meninos, principalmente entre os não circuncidados 
durante o 1º ano de vida. Isso ocorre devido à contaminação da região de prepúcio. 
 

59 A 

Crises hipóxicas podem ocorrer em situações em que há aumento da resistência ao fluxo de saída 
do VD ou diminuição da resistência sistêmica. Nesses casos, ocorre o aumento da shunt direito 
esquerdo e queda na oxigenação maior do que a existente de base. 
 

60 A 

Nesse caso, há saída de líquido do intracelular em direção ao extracelular. A grande maioria das 
desidratações é do tipo isotônica, isto é, a osmolaridade plasmática permanecerá constante, com 
sódio sérico normal. 
 

 
 
 


