
 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  REUMATOLOGIA (REU)                   VERSÃO: A 
 

DIVULGADO DIA: 22 SET 2009.  

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 ausência de anticorpos não caracteriza nem a Síndrome de Sjögren na sua forma primária, 
portanto das alternativas apresentadas, está é a única que de modo geral não sugere 
desenvolvimento de linfoma com ss. 

22 B 
Podemos definir como Síndrome Antifosfolípide Catastrófica quando ocorre episódios de trombose 
denominada em pelo menos três órgãos (sítios) distintos levando a falência múltipla dos órgãos. 

23 A 
Nos portadores de Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) a presença de anticorpo anticardiolipina 
(um tipo de anticorpo antifosfolipídio) tem associação em 1/3 dos casos de endocardite de 
Heibman. Sacks, é um tipo de endocardite não infecciosa que pode acometer valvas cardíacas. 

24 D 
O sopro holossístolico em borda esternal esquerda no 3° e 4° espaço intercostal com irradiação 
para axila é o mais comum acometimento valvar, na febre reumática, com lesão na valva mitral, 
levando à insuficiência da valva. 

25 B 
Após o início do quadro de febre reumática, geralmente de 1 a 8 meses, a coréia manifesta de 
forma isolada sem acompanhamento de outro sinal maior. 

26 * 
 
QUESTÃO ANULADA 
 

27 A 

Se acontece úlceras orais aftosas recidivando pelo menos 3 vezes ao ano em conjunto com 
alguns outros critérios, o diagnóstico passa a ser efetivado, lembrando que a doença de Behçet é 
uma vasculite sistêmica que pode comprometer diversos vasos e se manifestar entre 25 e 30 
anos. Neste caso ocorre ulceração orais recorrentes, genitais e ocular. 

28 D 
Os módulos citados são proeminências ósseas presentes na articulações interfalangeanas 
proximais, respectivamente, de pacientes com doença degenerativa das articulações ou 
osteartrose. 

29 A 
Especificamente em adultos e jovens com vida sexual ativa os agentes etiológicos mais comuns; a 
Neisseria gonorrhoeae é o agente mais comum seguido do S. aureus. Nos demais adultos o 
agente predominante é o Staphylococcus aureus. 

30 D 
O enunciado solicita critérios maiores e estes são: Poliartrite, cardite, Coréia de Sydenham, 
nódulos subcutâneos, Eritema marginatum. 

31 B  

Esta incompetência (esfíncter esofagiano inferior) é a principal anormalidade esofágica 
identificada na esclerodermia e tem como resultado reflexo gastroesofagiano grave, com 
sintomas iniciais de dor retroesternal e pirose. 
 

32 B 

O anticorpo, anti-Smith ou anti-Sm é o mais específico para diagnóstico neste caso. O antígeno 
SM é constituído por pequenas partículas ribonucleoproteínas que participa da transcrição do DNA 
para o RNA mensageiro. 
 

33 A 
Presença de atelectasias laminares associadas a redução volumétrica pulmonar em paciente 
portador de LES é sugestivo de Miosite do diafragma. 

34 C 
Síndrome de Caplan é definida como a associação de pneumoconiose com artrite reumatoíde. 

35 D 
Caracterizada por oligoartrite, conjuntivite e uretrite a síndrome de Reiter é uma variante da 
artrite reativa. 

36 D 
Balanite circinada e ceratodermia blenorrágica são lesões dermatológicas em pacientes com 
síndrome de Reiter. Todo paciente com oligoartrite assimétrica comprometendo o joelho deve ser 
examinado palma das mãos, planta dos pés e pênis. 



 

37 B 
Pode-se concluir que 90% dos pacientes com espondilite anquilosante são HLA-B27 positivos. Na 
marcação das espondiloartropatias soronegativas o HLA-B27 é um antígeno importante. 

38 D 
A primeira alteração que ocorre é a redução da pressão do repouso do esfíncter esofagiano 
inferior, o que resulta na doença do refluxo gastro-esofágico. 

39 A 
A pleura, em paciente com lupus, é bem mais acometida que o parênquima pulmonar. 

40 B 
A síndrome de Sjögren é uma doença auto-imune que tem como conseqüência a “síndrome seca” 
devido a ocorrência da infiltração linfocítica das glândulas exócrinas lacrimais e salivares. 
Acontece de forma isolada ou associada a outras doenças. 

41 B 
No caso de lúpos eritematoso sistêmico o pericárdio é mais afetado que o miocárdio e o 
endocárdio, sendo portanto, a alteração cardíaca mais comum, a pericardite. 

42 C 
O que confirma este diagnóstico é a identificação dos critérios dos cristais de ácido úrico no 
interior dos leucócitos do líquido sinovial das articulações acometidas, as outras alternativas 
sugerem este diagnóstico, porém não confirmam. 

43 D 
A assertiva D está incorreta. É sabido que todos os sintomas, inclusive os movimentos, melhoram 
com o repouso e pioram com o stresse. 

44 C 
Um terço dos casos de poliarterite nodosa, está relacionada com a infecção pelo vírus da hepatite 
B, sendo detectado através do HbsAg. 

45 A 
A alternativa está incorreta de vez que o anticorpo SM, apesar de ser o mais específico da doença 
é encontrado em apenas 30% dos casos, demonstrando sua baixa sensibilidade. 

46 C 
A Hidralazina é um anti-hipertensivo muito utilizado na prática e aproximadamente 5% dos 
pacientes que a utilizam desenvolve lúpus. No caso de aumento da dosarem acima (200mg/dia) a 
porcentagem de pacientes também aumenta de 4 vezes. 

47 A 
Consta como critério diagnóstico de LES a poliartrite e não a poliartralgia, um achado inespecífico 
que pode estar presente em várias doenças. 

48 A 
Para diagnosticar a artrite idiopática juvenil, além das manifestações articulares a febre alta é 
presente de forma intermitante, ocorre em 100% dos casos. 

49 C 

O teste de Schober é usado para avaliar o grau de comprometimento da coluna vertebral, 
realizado colocando o paciente em pé, traça-se uma linha horizontal sobre a hipófise espinhosa 
de L5 e outra linha dez centímetros acima desta última. Pede-se ao paciente para fazer a flexão 
da coluna lombar e a distância entre as linhas é medida. A medida em pessoas normais deve ser 
superior a 15cm e quando o aumento for menor que 5cm, entre as duas marcas, está indicado 
comprometimento funcional da coluna lombar. 

50 C 
No grupo das espondiloartropias o envolvimento cardíaco está associado somente a espondilite 
anquilosante, ocorrendo em 10% dos casos sob a forma de insuficiência aórtica, cardiomegalia,... 

51 A 
Os anticorpos anti-histona estão associados ao LES induzido por drogas em cerca de 90% dos 
casos. 

52 B 
O LES induzido por drogas geralmente poupa SNC e rins. 

53 D 

A Arterite de Takayasu, é uma vasculite que acomete vasos grande e médio calibre, 
principalmente aorta e seus ramos, levando nos pacientes isquemia periférica com claudicação de 
membros superiores, os Beta-bloqueadores ao antagonizar os receptores beta 2 vasculares 
permitem o predomínio de α (vasoconstructor) com isto ocorrerá piora da isquemia periférica, daí 
a contra-indicação do uso de Beta-bloqueador. 

54 B 
Os cristais que se precipitam nos tecidos e articulações são os de urato monossódico, no caso de 
gota, e na urina os cristais de ácido úrico são os que se depositam. 

55 B 
Ocorrendo em 10-20% dos casos, após 1-8 meses de infecção estreptocócica, com curso 
bastante benigno, a coréia de Sydenham tem a febre reumática como manifestação tardia. 

56 B 
É uma vasculite que pode acometer veias superficiais e artérias distais. 

57 A 
Das assertivas a única que poderá acometer grandes vasos é a alternativa A. 

58 D 
A ação da colchicina é a inibição dos microtúbulos e microfilamentos e estes representam o 
esqueleto celular que se responsabiliza pela movimentação dos neutrófilos. 

59 B 
Pode-se afirmar que os Nódulos de Achoff é uma lesão com área central de necrose fibronóide, 
cercada por histrócitos modificados e células gigantes de Anitsckhow, patognomônica de cardite 
reumática. 

60 A 
As alternativas B, C e D são respostas corretas ao enunciado sendo, que o hipertireodismo não 
tem associação com patologias sistêmicas que podem cursar com artrite/artralgia. 

 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  REUMATOLOGIA (REU)  VERSÃO: B 
 

DIVULGADO DIA: 22 SET 2009.  

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 
No caso de lúpos eritematoso sistêmico o pericárdio é mais afetado que o miocárdio e o 
endocárdio, sendo portanto, a alteração cardíaca mais comum, a pericardite. 

22 C 
O que confirma este diagnóstico é a identificação dos critérios dos cristais de ácido úrico no 
interior dos leucócitos do líquido sinovial das articulações acometidas, as outras alternativas 
sugerem este diagnóstico, porém não confirmam. 

23 D 
A assertiva D está incorreta. É sabido que todos os sintomas, inclusive os movimentos, melhoram 
com o repouso e pioram com o stresse. 

24 C 
Um terço dos casos de poliarterite nodosa, está relacionada com a infecção pelo vírus da hepatite 
B, sendo detectado através do HbsAg. 

25 A 
A alternativa está incorreta de vez que o anticorpo SM, apesar de ser o mais específico da doença 
é encontrado em apenas 30% dos casos, demonstrando sua baixa sensibilidade. 

26 C 
A Hidralazina é um anti-hipertensivo muito utilizado na prática e aproximadamente 5% dos 
pacientes que a utilizam desenvolve lúpus. No caso de aumento da dosarem acima (200mg/dia) a 
porcentagem de pacientes também aumenta de 4 vezes. 

27 A 
Consta como critério diagnóstico de LES a poliartrite e não a poliartralgia, um achado inespecífico 
que pode estar presente em várias doenças. 

28 A 
Para diagnosticar a artrite idiopática juvenil, além das manifestações articulares a febre alta é 
presente de forma intermitante, ocorre em 100% dos casos. 

29 C 

O teste de Schober é usado para avaliar o grau de comprometimento da coluna vertebral, 
realizado colocando o paciente em pé, traça-se uma linha horizontal sobre a hipófise espinhosa 
de L5 e outra linha dez centímetros acima desta última. Pede-se ao paciente para fazer a flexão 
da coluna lombar e a distância entre as linhas é medida. A medida em pessoas normais deve ser 
superior a 15cm e quando o aumento for menor que 5cm, entre as duas marcas, está indicado 
comprometimento funcional da coluna lombar. 

30 C 
No grupo das espondiloartropias o envolvimento cardíaco está associado somente a espondilite 
anquilosante, ocorrendo em 10% dos casos sob a forma de insuficiência aórtica, cardiomegalia,... 

31 A 
Os anticorpos anti-histona estão associados ao LES induzido por drogas em cerca de 90% dos 
casos. 

32 B 
O LES induzido por drogas geralmente poupa SNC e rins. 

33 D 

A Arterite de Takayasu, é uma vasculite que acomete vasos grande e médio calibre, 
principalmente aorta e seus ramos, levando nos pacientes isquemia periférica com claudicação de 
membros superiores, os Beta-bloqueadores ao antagonizar os receptores beta 2 vasculares 
permitem o predomínio de α (vasoconstructor) com isto ocorrerá piora da isquemia periférica, daí 
a contra-indicação do uso de Beta-bloqueador. 

34 B 
Os cristais que se precipitam nos tecidos e articulações são os de urato monossódico, no caso de 
gota, e na urina os cristais de ácido úrico são os que se depositam. 

35 B 
Ocorrendo em 10-20% dos casos, após 1-8 meses de infecção estreptocócica, com curso 
bastante benigno, a coréia de Sydenham tem a febre reumática como manifestação tardia. 

36 B 
É uma vasculite que pode acometer veias superficiais e artérias distais. 

37 A 
Das assertivas a única que poderá acometer grandes vasos é a alternativa A. 



 

38 D 
A ação da colchicina é a inibição dos microtúbulos e microfilamentos e estes representam o 
esqueleto celular que se responsabiliza pela movimentação dos neutrófilos. 

39 B 
Pode-se afirmar que os Nódulos de Achoff é uma lesão com área central de necrose fibronóide, 
cercada por histrócitos modificados e células gigantes de Anitsckhow, patognomônica de cardite 
reumática. 

40 A 
As alternativas B, C e D são respostas corretas ao enunciado sendo, que o hipertireodismo não 
tem associação com patologias sistêmicas que podem cursar com artrite/artralgia. 

41 D 
A ausência de anticorpos não caracteriza nem a Síndrome de Sjögren na sua forma primária, 
portanto das alternativas apresentadas, está é a única que de modo geral não sugere 
desenvolvimento de linfoma com ss. 

42 B 
Podemos definir como Síndrome Antifosfolípide Catastrófica quando ocorre episódios de trombose 
denominada em pelo menos três órgãos (sítios) distintos levando a falência múltipla dos órgãos. 

43 A 
Nos portadores de Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) a presença de anticorpo anticardiolipina 
(um tipo de anticorpo antifosfolipídio) tem associação em 1/3 dos casos de endocardite de 
Heibman. Sacks, é um tipo de endocardite não infecciosa que pode acometer valvas cardíacas. 

44 D 
O sopro holossístolico em borda esternal esquerda no 3° e 4° espaço intercostal com irradiação 
para axila é o mais comum acometimento valvar, na febre reumática, com lesão na valva mitral, 
levando à insuficiência da valva. 

45 B 
Após o início do quadro de febre reumática, geralmente de 1 a 8 meses, a coréia manifesta de 
forma isolada sem acompanhamento de outro sinal maior. 

46 * 
QUESTÃO ANULADA 

47 A 

Se acontece úlceras orais aftosas recidivando pelo menos 3 vezes ao ano em conjunto com 
alguns outros critérios, o diagnóstico passa a ser efetivado, lembrando que a doença de Behçet é 
uma vasculite sistêmica que pode comprometer diversos vasos e se manifestar entre 25 e 30 
anos. Neste caso ocorre ulceração orais recorrentes, genitais e ocular. 

48 D 
Os módulos citados são proeminências ósseas presentes na articulações interfalangeanas 
proximais, respectivamente, de pacientes com doença degenerativa das articulações ou 
osteartrose. 

49 A 
Especificamente em adultos e jovens com vida sexual ativa os agentes etiológicos mais comuns; a 
Neisseria gonorrhoeae é o agente mais comum seguido do S. aureus. Nos demais adultos o 
agente predominante é o Staphylococcus aureus. 

50 D 
O enunciado solicita critérios maiores e estes são: Poliartrite, cardite, Coréia de Sydenham, 
nódulos subcutâneos, Eritema marginatum. 

51 B  
Esta incompetência (esfíncter esofagiano inferior) é a principal anormalidade esofágica 
identificada na esclerodermia e tem como resultado reflexo gastroesofagiano grave, com 
sintomas iniciais de dor retroesternal e pirose. 

52 B 
O anticorpo, anti-Smith ou anti-Sm é o mais específico para diagnóstico neste caso. O antígeno 
SM é constituído por pequenas partículas ribonucleoproteínas que participa da transcrição do DNA 
para o RNA mensageiro. 

53 A 
Presença de atelectasias laminares associadas a redução volumétrica pulmonar em paciente 
portador de LES é sugestivo de Miosite do diafragma. 

54 C 
Síndrome de Caplan é definida como a associação de pneumoconiose com artrite reumatoíde. 

55 D 
Caracterizada por oligoartrite, conjuntivite e uretrite a síndrome de Reiter é uma variante da 
artrite reativa. 

56 D 
Balanite circinada e ceratodermia blenorrágica são lesões dermatológicas em pacientes com 
síndrome de Reiter. Todo paciente com oligoartrite assimétrica comprometendo o joelho deve ser 
examinado palma das mãos, planta dos pés e pênis. 

57 B 
Pode-se concluir que 90% dos pacientes com espondilite anquilosante são HLA-B27 positivos. Na 
marcação das espondiloartropatias soronegativas o HLA-B27 é um antígeno importante. 

58 D 
A primeira alteração que ocorre é a redução da pressão do repouso do esfíncter esofagiano 
inferior, o que resulta na doença do refluxo gastro-esofágico. 

59 A 
A pleura, em paciente com lupus, é bem mais acometida que o parênquima pulmonar. 

60 B 
A síndrome de Sjögren é uma doença auto-imune que tem como conseqüência a “síndrome seca” 
devido a ocorrência da infiltração linfocítica das glândulas exócrinas lacrimais e salivares. 
Acontece de forma isolada ou associada a outras doenças. 
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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 
Os anticorpos anti-histona estão associados ao LES induzido por drogas em cerca de 90% dos 
casos. 

22 B 
O LES induzido por drogas geralmente poupa SNC e rins. 

23 D 

A Arterite de Takayasu, é uma vasculite que acomete vasos grande e médio calibre, 
principalmente aorta e seus ramos, levando nos pacientes isquemia periférica com claudicação de 
membros superiores, os Beta-bloqueadores ao antagonizar os receptores beta 2 vasculares 
permitem o predomínio de α (vasoconstructor) com isto ocorrerá piora da isquemia periférica, daí 
a contra-indicação do uso de Beta-bloqueador. 

24 B 
Os cristais que se precipitam nos tecidos e articulações são os de urato monossódico, no caso de 
gota, e na urina os cristais de ácido úrico são os que se depositam. 

25 B 
Ocorrendo em 10-20% dos casos, após 1-8 meses de infecção estreptocócica, com curso 
bastante benigno, a coréia de Sydenham tem a febre reumática como manifestação tardia. 

26 B 
É uma vasculite que pode acometer veias superficiais e artérias distais. 

27 A 
Das assertivas a única que poderá acometer grandes vasos é a alternativa A. 

28 D 
A ação da colchicina é a inibição dos microtúbulos e microfilamentos e estes representam o 
esqueleto celular que se responsabiliza pela movimentação dos neutrófilos. 

29 B 
Pode-se afirmar que os Nódulos de Achoff é uma lesão com área central de necrose fibronóide, 
cercada por histrócitos modificados e células gigantes de Anitsckhow, patognomônica de cardite 
reumática. 

30 A 
As alternativas B, C e D são respostas corretas ao enunciado sendo, que o hipertireodismo não 
tem associação com patologias sistêmicas que podem cursar com artrite/artralgia. 

31 D 
A ausência de anticorpos não caracteriza nem a Síndrome de Sjögren na sua forma primária, 
portanto das alternativas apresentadas, está é a única que de modo geral não sugere 
desenvolvimento de linfoma com ss. 

32 B 
Podemos definir como Síndrome Antifosfolípide Catastrófica quando ocorre episódios de trombose 
denominada em pelo menos três órgãos (sítios) distintos levando a falência múltipla dos órgãos. 

33 A 
Nos portadores de Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) a presença de anticorpo anticardiolipina 
(um tipo de anticorpo antifosfolipídio) tem associação em 1/3 dos casos de endocardite de 
Heibman. Sacks, é um tipo de endocardite não infecciosa que pode acometer valvas cardíacas. 

34 D 
O sopro holossístolico em borda esternal esquerda no 3° e 4° espaço intercostal com irradiação 
para axila é o mais comum acometimento valvar, na febre reumática, com lesão na valva mitral, 
levando à insuficiência da valva.  

35 B 
Após o início do quadro de febre reumática, geralmente de 1 a 8 meses, a coréia manifesta de 
forma isolada sem acompanhamento de outro sinal maior. 

36 * QUESTÃO ANULADA 

37 A 

Se acontece úlceras orais aftosas recidivando pelo menos 3 vezes ao ano em conjunto com 
alguns outros critérios, o diagnóstico passa a ser efetivado, lembrando que a doença de Behçet é 
uma vasculite sistêmica que pode comprometer diversos vasos e se manifestar entre 25 e 30 
anos. Neste caso ocorre ulceração orais recorrentes, genitais e ocular. 
 



 

38 D 
Os módulos citados são proeminências ósseas presentes na articulações interfalangeanas 
proximais, respectivamente, de pacientes com doença degenerativa das articulações ou 
osteartrose. 

39 A 
Especificamente em adultos e jovens com vida sexual ativa os agentes etiológicos mais comuns; a 
Neisseria gonorrhoeae é o agente mais comum seguido do S. aureus. Nos demais adultos o 
agente predominante é o Staphylococcus aureus. 

40 D 
O enunciado solicita critérios maiores e estes são: Poliartrite, cardite, Coréia de Sydenham, 
nódulos subcutâneos, Eritema marginatum. 

41 B  
Esta incompetência (esfíncter esofagiano inferior) é a principal anormalidade esofágica 
identificada na esclerodermia e tem como resultado reflexo gastroesofagiano grave, com 
sintomas iniciais de dor retroesternal e pirose. 

42 B 
O anticorpo, anti-Smith ou anti-Sm é o mais específico para diagnóstico neste caso. O antígeno 
SM é constituído por pequenas partículas ribonucleoproteínas que participa da transcrição do DNA 
para o RNA mensageiro. 

43 A 
Presença de atelectasias laminares associadas a redução volumétrica pulmonar em paciente 
portador de LES é sugestivo de Miosite do diafragma. 

44 C 
Síndrome de Caplan é definida como a associação de pneumoconiose com artrite reumatoíde. 

45 D 
Caracterizada por oligoartrite, conjuntivite e uretrite a síndrome de Reiter é uma variante da 
artrite reativa. 

46 D 
Balanite circinada e ceratodermia blenorrágica são lesões dermatológicas em pacientes com 
síndrome de Reiter. Todo paciente com oligoartrite assimétrica comprometendo o joelho deve ser 
examinado palma das mãos, planta dos pés e pênis. 

47 B 
Pode-se concluir que 90% dos pacientes com espondilite anquilosante são HLA-B27 positivos. Na 
marcação das espondiloartropatias soronegativas o HLA-B27 é um antígeno importante. 

48 D 
A primeira alteração que ocorre é a redução da pressão do repouso do esfíncter esofagiano 
inferior, o que resulta na doença do refluxo gastro-esofágico. 

49 A 
A pleura, em paciente com lupus, é bem mais acometida que o parênquima pulmonar. 

50 B 
A síndrome de Sjögren é uma doença auto-imune que tem como conseqüência a “síndrome seca” 
devido a ocorrência da infiltração linfocítica das glândulas exócrinas lacrimais e salivares. 
Acontece de forma isolada ou associada a outras doenças. 

51 B 
No caso de lúpos eritematoso sistêmico o pericárdio é mais afetado que o miocárdio e o 
endocárdio, sendo portanto, a alteração cardíaca mais comum, a pericardite. 

52 C 
O que confirma este diagnóstico é a identificação dos critérios dos cristais de ácido úrico no 
interior dos leucócitos do líquido sinovial das articulações acometidas, as outras alternativas 
sugerem este diagnóstico, porém não confirmam. 

53 D 
A assertiva D está incorreta. É sabido que todos os sintomas, inclusive os movimentos, melhoram 
com o repouso e pioram com o stresse. 

54 C 
Um terço dos casos de poliarterite nodosa, está relacionada com a infecção pelo vírus da hepatite 
B, sendo detectado através do HbsAg. 

55 A 
A alternativa está incorreta de vez que o anticorpo SM, apesar de ser o mais específico da doença 
é encontrado em apenas 30% dos casos, demonstrando sua baixa sensibilidade. 

56 C 
A Hidralazina é um anti-hipertensivo muito utilizado na prática e aproximadamente 5% dos 
pacientes que a utilizam desenvolve lúpus. No caso de aumento da dosarem acima (200mg/dia) a 
porcentagem de pacientes também aumenta de 4 vezes. 

57 A 
Consta como critério diagnóstico de LES a poliartrite e não a poliartralgia, um achado inespecífico 
que pode estar presente em várias doenças. 

58 A 
Para diagnosticar a artrite idiopática juvenil, além das manifestações articulares a febre alta é 
presente de forma intermitante, ocorre em 100% dos casos. 

59 C 

O teste de Schober é usado para avaliar o grau de comprometimento da coluna vertebral, 
realizado colocando o paciente em pé, traça-se uma linha horizontal sobre a hipófise espinhosa 
de L5 e outra linha dez centímetros acima desta última. Pede-se ao paciente para fazer a flexão 
da coluna lombar e a distância entre as linhas é medida. A medida em pessoas normais deve ser 
superior a 15cm e quando o aumento for menor que 5cm, entre as duas marcas, está indicado 
comprometimento funcional da coluna lombar. 

60 C 
No grupo das espondiloartropias o envolvimento cardíaco está associado somente a espondilite 
anquilosante, ocorrendo em 10% dos casos sob a forma de insuficiência aórtica, cardiomegalia,... 

 
 



 
 


