
 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO: PSIQUIATRIA (PSI)                   VERSÃO: A 
 

  

01 D 

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

02 C 

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

03 D 

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

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

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

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

07 D 

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

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

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

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

11 C 

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

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

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



 

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

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

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

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

18 * 
QUESTÃO ANULADA 

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

20 A 

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

21 C 

A lesão nos lobos frontais geralmente causam distúrbios no comportamento social e emocional, e 
ainda, também podem causar distúrbios no planejamento e no pensamento abstrato, uma vez 
que estes lobos estão ligados a verificação de atividades motoras e comportamentais, entre 
outras atividades afins. 

22 A 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

23 B 

Nas quatro alternativas apresentadas a única patologia que não é caracterizada por alteração de 
memória é a esquizofrenia, vejamos: As alterações de memória são ocasionadas por síndromes 
emocionais e/ou orgânicas, as quais estão respaldadas nas alternativas A, C, D de acordo com a 
doutrina médica aceita. 

24 B 
Trata-se de um estado confusional agudo e caracterizada por um rebaixamento súbito do nível de 
consciência, desorientação, entre outras características afins ocorre em um curto espaço de 
tempo. Os sintomas desaparecem quando o fator de causa é identificado e tratado. 

25 * 
 
QUESTÃO ANULADA 
 

26 D 
Ocorre na Síndrome do Delirium redução súbita da consciência com outros comprometimentos 
associados e ligados a atenção, percepção e compreensão, entre outros, sendo que os sintomas 
ligados a esta síndrome são intensificados no período noturno. 

27 D 

São comuns alterações de consciência em pacientes com quadro de Síndrome Orgânica cerebral, 
tendo a literatura médica constatado que o delirium é um dos distúrbios mais comuns em pós 
operatório, sendo comumente subdiagnosticado, quase sempre não sendo reconhecido pelos 
médicos, o que acarreta principalmente no prolongamento  período de internação dos pacientes 
bem como ao declínio da capacidade funcional destes, e ocasionando , ainda, um aumento da 
taxa de mortalidade. 

28 C 
Trata-se a questão de transtornos mentais decorrentes de substâncias psicoativas. É sabido que 
não existe dependência física, nem sintomas de abstinência com uso de alucinógenos  (LSD) 

29 A 
Paciente com abstinência alcoólica tem predisposição à convulsão e é sabido que haloperidol é 
uma droga que pode provocar convulsões. 

30 A 
Das drogas apresentadas na questão aquela que primeiramente é utilizada quando necessita 
intervenção medicamentosa é o Diazepam s-10mg para o controle da crise convulsiva 

31 B 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

32 A 

Em relação a cocaína, independente da forma de seu uso pode ocasionar infarto cerebrais e 
convulsões. Também são os métodos injetado e fumado os mais perigosos devido ao efeito mais 
rápido do uso e término dos mesmos. Portanto a alternativa A é a única alternativa apresentada 
como correta na questão 

33 D 
A síndrome de Korsakoff é uma alteração grave de memória, apresentado pelos alcoólatras 
crônicos. 

34 B 
A opção B apresenta-se incorreta considerando que a síndrome do alcoolismo fetal é 
caracterizada, principalmente, por microcefalia e não por macrocefalia.  

35 * 
QUESTÃO ANULADA. 



 

36 A 
Indivíduos com efetiva sensibilidade aos efeitos do álcool, mesmo com a ingestão de pequenas 
quantidades apresentam quadro de amnésia lacunar e crepuscularização da consciência, o que se 
denomina de embriaguez patológica. 

37 A 

A alternativa que valida a questão é a alternativa A, onde encontramos o subtipo:   esquizofrenia 
hebefrênica, apresentando a pessoa quadro de pueribilidade, risos imotivados, desagregação 
imprevisível, pensamento desorganizado com discurso incoerente, entre outros transtornos 
psicóticos ligados a este subtipo de esquizofrenia.  

38 B 

A alternativa B valida a questão, pois tratam-se de delírios conforme apresentado no enunciado 
com os seguintes aspectos: incompreensibilidade, ininfluêncibilidade,      . As alterações no 
conteúdo do pensamento estão ligados a obsessão e fobias, mas principalmente a delírios, 
conforme o caso apresentado na questão. 

39 C 
Esquizofrenia e autismo são considerados patologias que não cursam com alteração de humor, 
mas achatamento do mesmo, no entanto, quando uma pessoa apresenta alteração de humor, 
tem como sintomas básicos a psicose maníaco depressiva. 

40 D 
É uma característica geral dos transtornos esquizofrênicos afetos inapropriados.  

41 B 
A esquizofrenia paranóide tem como característica principal a presença de idéias  delirantes, de 
perseguição normalmente agregadas a alucinações, em especial auditivas e de perturbações da 
percepção.  

42 D 

O sistema reticular  é um sistema cerebral com estreita interrelação da córtex e subcortex, é 
constituído de fibras nervosas dividido em duas categorias: SRAA que recebe estímulos do meio 
exterior, seleciona, filtra-os, chegando ao hipotálamo apenas os estmulos necessários e 
suficientes.  O SRID que é partindo do hipotálamo, tem função de inibidor do excedente dos 
estímulos que não foram filtrados pelo SRAA. Então se corre uma falha no sistema de modulação 
inibidor descendente, os estímulos do exterior irão até o hipotálamo e não bloqueados causaram 
sintomas. 

43 A 

Atualmente ainda se constitui no tratamento para a depressão o uso de antidepressivos, 
principalmente se o paciente apresentar um quadro grave de depressão. Caso grave de 
depressão também é indicado ECT, tendo um alto índice de eficácia comparada com as 
medicações existentes para o tratamento. 

44 A 
Os neurolépticos tem ação na síntese de prolactina, por efeitos à nível de hipófise anterior. 

45 D 

Na depressão psicótica não existe co-mobilidade de transtorno de humor e esquizofrenia. 
Também ao contrário da alternativa B, existe sim o risco de aumento do suicídio, sendo também 
que as alucinações mais comuns são as auditivas e não as visuais. A opção correta a ser 
assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, 
geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos. 

46 C 
Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do 
pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los. 

47 C 

As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, 
condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra 
de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são 
mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, 
em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica 

48 C 
Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos 
e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor 
por também ser irritável ao invés de depressivo 

49 D 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

50 A 
A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de 
pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na 
literatura médica. 

51 B 
Primeiramente, o pânico ocorre subitamente e não em situações de perigo, sendo que este 
transtorno é recptivo ao tratamento, com psicoterapia mais utilizada a do tipo cognitivo 
comportamental. 

52 C 
Para o tratamento medicamentoso de pacientes com síndrome de pânico deve-se utilizar um 
antidepressivo e um benzodiazepínico, no caso encontramos um antidepressivo a cloripramina, 
visto na letra C além do benzodiazepínico. 

53 A 
Nas opções apresentadas, e de acordo com as opções elencadas encontramos consistência na 
opção A, que congrega os fatores associados a maior risco de suicídio. 



 

54 C 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

55 A 
Os serotonérgicos aumentam a disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica, que 
são os responsáveis pelo efeito antidepressivo. 

56 D 
Os medicamentos antidepressivos tricíclicos e anti-convulsionante, são indicados para o 
tratamento de pacientes com parestesias em bota e luva, na qual ocorre dor neuropática e 
neuropatia periférica, portanto a opção que valida a questão é a de letra D. 

57 C 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

58 A 
A alternativa que responde a questão é o lítio que se utilizado a longo prazo pode provocar o 
hipotireoidismo pela diminuição da liberação do hormônio tireóideo. 

59 B 

A distonia aguda é uma das primeiras manifestações de empregnação pelo neuroleptico. Ocorre 
nas primeiras 48h. O tratamento é feito com anticolinérgico injetáveis eficazes em poucos 
minutos. A Acatisia ocorre após três dias da medicação, como não responde bem à 
anticolinérgicos a melhor conduta é diminuir a dose ou mudança para outro antipsicótico. 

60 B 
Os benzodizepinicos têm efeito nos tratamentos psiquiátricos nos quais a causa básica de 
ansiedade não foi resolvida. Paciente deprimida e ansiosa em uso de associação de medicamento, 
com a melhora do quadro depressivo poderá ser suspenso.  

 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  PSIQUIATRIA (PSI)  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 B 

A esquizofrenia paranóide tem como característica principal a presença de idéias  delirantes, de 
perseguição normalmente agregadas a alucinações, em especial auditivas e de perturbações da 
percepção.  
 

22 D 

O sistema reticular  é um sistema cerebral com estreita interrelação da córtex e subcortex, é 
constituído de fibras nervosas dividido em duas categorias: SRAA que recebe estímulos do meio 
exterior, seleciona, filtra-os, chegando ao hipotálamo apenas os estmulos necessários e 
suficientes.  O SRID que é partindo do hipotálamo, tem função de inibidor do excedente dos 
estímulos que não foram filtrados pelo SRAA. Então se corre uma falha no sistema de modulação 
inibidor descendente, os estímulos do exterior irão até o hipotálamo e não bloqueados causaram 
sintomas. 

23 A 

Atualmente ainda se constitui no tratamento para a depressão o uso de antidepressivos, 
principalmente se o paciente apresentar um quadro grave de depressão. Caso grave de 
depressão também é indicado ECT, tendo um alto índice de eficácia comparada com as 
medicações existentes para o tratamento. 

24 A 
Os neurolépticos tem ação na síntese de prolactina, por efeitos à nível de hipófise anterior. 
 

25 D 

Na depressão psicótica não existe co-mobilidade de transtorno de humor e esquizofrenia. 
Também ao contrário da alternativa B, existe sim o risco de aumento do suicídio, sendo também 
que as alucinações mais comuns são as auditivas e não as visuais. A opção correta a ser 
assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, 
geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos. 

26 C 
Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do 
pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los. 

27 C 

As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, 
condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra 
de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são 
mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, 
em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica 

28 C 

Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos 
e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor 
por também ser irritável ao invés de depressivo 
 

29 D 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

30 A 

A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de 
pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na 
literatura médica. 
 

31 B 
Primeiramente, o pânico ocorre subitamente e não em situações de perigo, sendo que este 
transtorno é recptivo ao tratamento, com psicoterapia mais utilizada a do tipo cognitivo 
comportamental. 

32 C 
Para o tratamento medicamentoso de pacientes com síndrome de pânico deve-se utilizar um 
antidepressivo e um benzodiazepínico, no caso encontramos um antidepressivo a cloripramina, 



 

visto na letra C além do benzodiazepínico. 
 

33 A 

Nas opções apresentadas, e de acordo com as opções elencadas encontramos consistência na 
opção A, que congrega os fatores associados a maior risco de suicídio. 
 
 

34 C 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

35 A 

Os serotonérgicos aumentam a disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica, que 
são os responsáveis pelo efeito antidepressivo. 
 
 
 

36 D 

Os medicamentos antidepressivos tricíclicos e anti-convulsionante, são indicados para o 
tratamento de pacientes com parestesias em bota e luva, na qual ocorre dor neuropática e 
neuropatia periférica, portanto a opção que valida a questão é a de letra D 
 

37 C 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

38 A 

A alternativa que responde a questão é o lítio que se utilizado a longo prazo pode provocar o 
hipotireoidismo pela diminuição da liberação do hormônio tireóideo. 
 
 

39 B 

A distonia aguda é uma das primeiras manifestações de empregnação pelo neuroleptico. Ocorre 
nas primeiras 48h. O tratamento é feito com anticolinérgico injetáveis eficazes em poucos 
minutos. A Acatisia ocorre após três dias da medicação, como não responde bem à 
anticolinérgicos a melhor conduta é diminuir a dose ou mudança para outro antipsicótico. 

40 B 
Os benzodizepinicos têm efeito nos tratamentos psiquiátricos nos quais a causa básica de 
ansiedade não foi resolvida. Paciente deprimida e ansiosa em uso de associação de medicamento, 
com a melhora do quadro depressivo poderá ser suspenso.  

41 C 

A lesão nos lobos frontais geralmente causam distúrbios no comportamento social e emocional, e 
ainda, também podem causar distúrbios no planejamento e no pensamento abstrato, uma vez 
que estes lobos estão ligados a verificação de atividades motoras e comportamentais, entre 
outras atividades afins. 

42 A 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

43 B 

Nas quatro alternativas apresentadas a única patologia que não é caracterizada por alteração de 
memória é a esquizofrenia, vejamos: As alterações de memória são ocasionadas por síndromes 
emocionais e/ou orgânicas, as quais estão respaldadas nas alternativas A, C, D de acordo com a 
doutrina médica aceita. 

44 B 
Trata-se de um estado confusional agudo e caracterizada por um rebaixamento súbito do nível de 
consciência, desorientação, entre outras características afins ocorre em um curto espaço de 
tempo. Os sintomas desaparecem quando o fator de causa é identificado e tratado. 

45 * 
QUESTÃO ANULADA 

46 D 
Ocorre na Síndrome do Delirium redução súbita da consciência com outros comprometimentos 
associados e ligados a atenção, percepção e compreensão, entre outros, sendo que os sintomas 
ligados a esta síndrome são intensificados no período noturno. 

47 D 

São comuns alterações de consciência em pacientes com quadro de Síndrome Orgânica cerebral, 
tendo a literatura médica constatado que o delirium é um dos distúrbios mais comuns em pós 
operatório, sendo comumente subdiagnosticado, quase sempre não sendo reconhecido pelos 
médicos, o que acarreta principalmente no prolongamento  período de internação dos pacientes 
bem como ao declínio da capacidade funcional destes, e ocasionando , ainda, um aumento da 
taxa de mortalidade. 

48 C 
Trata-se a questão de transtornos mentais decorrentes de substâncias psicoativas. É sabido que 
não existe dependência física, nem sintomas de abstinência com uso de alucinógenos  (LSD) 

49 A 
Paciente com abstinência alcoólica tem predisposição à convulsão e é sabido que haloperidol é 
uma droga que pode provocar convulsões. 

50 A 
Das drogas apresentadas na questão aquela que primeiramente é utilizada quando necessita 
intervenção medicamentosa é o Diazepam s-10mg para o controle da crise convulsiva 



 

51 B 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

52 A 

Em relação a cocaína, independente da forma de seu uso pode ocasionar infarto cerebrais e 
convulsões. Também são os métodos injetado e fumado os mais perigosos devido ao efeito mais 
rápido do uso e término dos mesmos. Portanto a alternativa A é a única alternativa apresentada 
como correta na questão 

53 D 
A síndrome de Korsakoff é uma alteração grave de memória, apresentado pelos alcoólatras 
crônicos. 

54 B 
A opção B apresenta-se incorreta considerando que a síndrome do alcoolismo fetal é 
caracterizada, principalmente, por microcefalia e não por macrocefalia.  
 

55 * 
QUESTÃO ANULADA. 

56 A 

Indivíduos com efetiva sensibilidade aos efeitos do álcool, mesmo com a ingestão de pequenas 
quantidades apresentam quadro de amnésia lacunar e crepuscularização da consciência, o que se 
denomina de embriaguez patológica. 
 

57 A 

A alternativa que valida a questão é a alternativa A, onde encontramos o subtipo:   esquizofrenia 
hebefrênica, apresentando a pessoa quadro de pueribilidade, risos imotivados, desagregação 
imprevisível, pensamento desorganizado com discurso incoerente, entre outros transtornos 
psicóticos ligados a este subtipo de esquizofrenia.  

58 B 

A alternativa B valida a questão, pois tratam-se de delírios conforme apresentado no enunciado 
com os seguintes aspectos: incompreensibilidade, ininfluêncibilidade,      . As alterações no 
conteúdo do pensamento estão ligados a obsessão e fobias, mas principalmente a delírios, 
conforme o caso apresentado na questão. 

59 C 
Esquizofrenia e autismo são considerados patologias que não cursam com alteração de humor, 
mas achatamento do mesmo, no entanto, quando uma pessoa apresenta alteração de humor, 
tem como sintomas básicos a psicose maníaco depressiva. 

60 D 
É uma característica geral dos transtornos esquizofrênicos afetos inapropriados.  

 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO: PSIQUIATRIA (PSI)                   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 B 
Primeiramente, o pânico ocorre subitamente e não em situações de perigo, sendo que este 
transtorno é recptivo ao tratamento, com psicoterapia mais utilizada a do tipo cognitivo 
comportamental. 

22 C 
Para o tratamento medicamentoso de pacientes com síndrome de pânico deve-se utilizar um 
antidepressivo e um benzodiazepínico, no caso encontramos um antidepressivo a cloripramina, 
visto na letra C além do benzodiazepínico. 

23 A 
Nas opções apresentadas, e de acordo com as opções elencadas encontramos consistência na 
opção A, que congrega os fatores associados a maior risco de suicídio. 

24 C 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

25 A 
Os serotonérgicos aumentam a disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica, que 
são os responsáveis pelo efeito antidepressivo. 

26 D 
Os medicamentos antidepressivos tricíclicos e anti-convulsionante, são indicados para o 
tratamento de pacientes com parestesias em bota e luva, na qual ocorre dor neuropática e 
neuropatia periférica, portanto a opção que valida a questão é a de letra D 

27 C 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

28 A 
A alternativa que responde a questão é o lítio que se utilizado a longo prazo pode provocar o 
hipotireoidismo pela diminuição da liberação do hormônio tireóideo. 

29 B 

A distonia aguda é uma das primeiras manifestações de empregnação pelo neuroleptico. Ocorre 
nas primeiras 48h. O tratamento é feito com anticolinérgico injetáveis eficazes em poucos 
minutos. A Acatisia ocorre após três dias da medicação, como não responde bem à 
anticolinérgicos a melhor conduta é diminuir a dose ou mudança para outro antipsicótico. 

30 B 
Os benzodizepinicos têm efeito nos tratamentos psiquiátricos nos quais a causa básica de 
ansiedade não foi resolvida. Paciente deprimida e ansiosa em uso de associação de medicamento, 
com a melhora do quadro depressivo poderá ser suspenso.  

31 C 

A lesão nos lobos frontais geralmente causam distúrbios no comportamento social e emocional, e 
ainda, também podem causar distúrbios no planejamento e no pensamento abstrato, uma vez 
que estes lobos estão ligados a verificação de atividades motoras e comportamentais, entre 
outras atividades afins. 

32 A 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

33 B 

Nas quatro alternativas apresentadas a única patologia que não é caracterizada por alteração de 
memória é a esquizofrenia, vejamos: As alterações de memória são ocasionadas por síndromes 
emocionais e/ou orgânicas, as quais estão respaldadas nas alternativas A, C, D de acordo com a 
doutrina médica aceita. 

34 B 
Trata-se de um estado confusional agudo e caracterizada por um rebaixamento súbito do nível de 
consciência, desorientação, entre outras características afins ocorre em um curto espaço de 
tempo. Os sintomas desaparecem quando o fator de causa é identificado e tratado. 

35 * 

 
*QUESTÃO ANULADA 
 
 



 

36 D 
Ocorre na Síndrome do Delirium redução súbita da consciência com outros comprometimentos 
associados e ligados a atenção, percepção e compreensão, entre outros, sendo que os sintomas 
ligados a esta síndrome são intensificados no período noturno. 

37 D 

São comuns alterações de consciência em pacientes com quadro de Síndrome Orgânica cerebral, 
tendo a literatura médica constatado que o delirium é um dos distúrbios mais comuns em pós 
operatório, sendo comumente subdiagnosticado, quase sempre não sendo reconhecido pelos 
médicos, o que acarreta principalmente no prolongamento  período de internação dos pacientes 
bem como ao declínio da capacidade funcional destes, e ocasionando , ainda, um aumento da 
taxa de mortalidade. 

38 C 
Trata-se a questão de transtornos mentais decorrentes de substâncias psicoativas. É sabido que 
não existe dependência física, nem sintomas de abstinência com uso de alucinógenos  (LSD) 

39 A 
Paciente com abstinência alcoólica tem predisposição à convulsão e é sabido que haloperidol é 
uma droga que pode provocar convulsões. 

40 A 
Das drogas apresentadas na questão aquela que primeiramente é utilizada quando necessita 
intervenção medicamentosa é o Diazepam s-10mg para o controle da crise convulsiva 

41 B 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

42 A 

Em relação a cocaína, independente da forma de seu uso pode ocasionar infarto cerebrais e 
convulsões. Também são os métodos injetado e fumado os mais perigosos devido ao efeito mais 
rápido do uso e término dos mesmos. Portanto a alternativa A é a única alternativa apresentada 
como correta na questão 

43 D 
A síndrome de Korsakoff é uma alteração grave de memória, apresentado pelos alcoólatras 
crônicos. 

44 B 
A opção B apresenta-se incorreta considerando que a síndrome do alcoolismo fetal é 
caracterizada, principalmente, por microcefalia e não por macrocefalia.  
 

45 * 
QUESTÃO ANULADA. 

46 A 

Indivíduos com efetiva sensibilidade aos efeitos do álcool, mesmo com a ingestão de pequenas 
quantidades apresentam quadro de amnésia lacunar e crepuscularização da consciência, o que se 
denomina de embriaguez patológica. 
 

47 A 

A alternativa que valida a questão é a alternativa A, onde encontramos o subtipo:   esquizofrenia 
hebefrênica, apresentando a pessoa quadro de pueribilidade, risos imotivados, desagregação 
imprevisível, pensamento desorganizado com discurso incoerente, entre outros transtornos 
psicóticos ligados a este subtipo de esquizofrenia.  

48 B 

A alternativa B valida a questão, pois tratam-se de delírios conforme apresentado no enunciado 
com os seguintes aspectos: incompreensibilidade, ininfluêncibilidade,      . As alterações no 
conteúdo do pensamento estão ligados a obsessão e fobias, mas principalmente a delírios, 
conforme o caso apresentado na questão. 

49 C 
Esquizofrenia e autismo são considerados patologias que não cursam com alteração de humor, 
mas achatamento do mesmo, no entanto, quando uma pessoa apresenta alteração de humor, 
tem como sintomas básicos a psicose maníaco depressiva. 

50 D 
É uma característica geral dos transtornos esquizofrênicos afetos inapropriados.  
 

51 B 
A esquizofrenia paranóide tem como característica principal a presença de idéias delirantes, de 
perseguição normalmente agregadas a alucinações, em especial auditivas e de perturbações da 
percepção.  

52 D 

O sistema reticular  é um sistema cerebral com estreita interrelação da córtex e subcortex, é 
constituído de fibras nervosas dividido em duas categorias: SRAA que recebe estímulos do meio 
exterior, seleciona, filtra-os, chegando ao hipotálamo apenas os estmulos necessários e 
suficientes.  O SRID que é partindo do hipotálamo, tem função de inibidor do excedente dos 
estímulos que não foram filtrados pelo SRAA. Então se corre uma falha no sistema de modulação 
inibidor descendente, os estímulos do exterior irão até o hipotálamo e não bloqueados causaram 
sintomas. 

53 A 
Atualmente ainda se constitui no tratamento para a depressão o uso de antidepressivos, 
principalmente se o paciente apresentar um quadro grave de depressão. Caso grave de 
depressão também é indicado ECT, tendo um alto índice de eficácia comparada com as 



 

medicações existentes para o tratamento. 

54 A 
Os neurolépticos tem ação na síntese de prolactina, por efeitos à nível de hipófise anterior. 

55 D 

Na depressão psicótica não existe co-mobilidade de transtorno de humor e esquizofrenia. 
Também ao contrário da alternativa B, existe sim o risco de aumento do suicídio, sendo também 
que as alucinações mais comuns são as auditivas e não as visuais. A opção correta a ser 
assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, 
geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos. 

56 C 
Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do 
pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los. 

57 C 

As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, 
condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra 
de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são 
mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, 
em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica 

58 C 
Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos 
e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor 
por também ser irritável ao invés de depressivo 

59 D 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 
 

60 A 
A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de 
pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na 
literatura médica. 

 
 


