
 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  GASTROENTEROLOGIA (GEN)                 VERSÃO: A 
 

  

01 D 

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

02 C 

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

03 D 

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

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

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

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

07 D 

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

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

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

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

11 C 

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

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

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



 

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

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

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

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

18 * 
QUESTÃO ANULADA 

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

20 A 

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

21 B 
Entre as alternativas apresentadas a que atende ao enunciado é a alternativa B, pois aumenta 
Tônus de esfíncter. 

22 C 
A pH metria esofágica, que consiste na moinitoração do pH esofágico por 24 horas e a correlação 
dessas alterações com os sintomas, é atualmente o exame mais sensível e específico no 
diagnóstico da DRGE. 

23 B 
Dentre as alternativas apresentadas, a que atende corretamente o enunciado é a alternativa de 
resposta B, Manometria, sendo o melhor exame para identificação das alterações motoras do 
esôfago.  

24 C 
Entre as alternativas apresentadas, a Ultra-sonografia endoscópica é superior no estadiamento do 
carcinoma do esôfago. 

25 A 

Dentre as alternativas de respostas apresentadas, a que atende corretamente o enunciado, 
alternativa A, se dá pelo fato da esclerose sistêmica causar atrofia da musculatura lisa esofagiana, 
principalmente localizada em seu terço distal, e deposição do colágeno, diminuindo o tônus do 
esfíncter inferior do esôfago e diminuição da peristalse, aumentando os episódios de refluxo e 
diminuindo a capacidade esofágica em “clarear” o líquido refluído. 

26 D 
Para se obter o diagnóstico é imprescindível o estudo histológico por escovado, lavagem ou 
biópsia. 

27 C 

Dentre as alternativas de respostas apresentadas, a que atende corretamente ao enunciado é a 
C, pelo fato da Pacreatite aguda ser a análise sugestiva de um quadro clínico inicial de um 
paciente com náuseas, vômitos e dor epigástrica irradiada para os hipocôndrios, associado à 
ingestão de álcool. Já a Síndrome de Mallory-Weiss é apresentação clássica de um quadro com 
presença de vômitos, seguida de pequena hematêmese, geralmente em raias de sangue, sendo 
decorrente da laceração da mucosa na transição esôfago-gástrica. 

28 A 
Devido à associação causal na maioria dos casos, todos pacientes com doença ulcerosa péptica e 
H. pylori positivo devem ser tratados. A recorrência de úlcera péptica reduz significativamente 
com o tratamento do H. Pylori. 

29 D 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

30 A 
Os tabagistas cicatrizam menos e mais lentamente as suas úlceras. 

31 A 

A radiografia de tórax faz parte da investigação complementar de todos os casos suspeitos de 
abdome agudo perfurativo. A radiografia de tórax apresenta Pneumoperitôneo em 75% dos 
casos. Nos casos em que permanecer dúvida, a tomografia computadorizada de abdome é o 
exame mais indicado, por ser mais sensível. 

32 A 
A ressecção gástrica, independentemente do estadiamento, deve ser realizada em todos os 
pacientes que apresentarem hemorragia digestiva, perfuração gástrica ou obstrução. 

33 B 
Independentemente da presença de metástases, o câncer gástrico precoce é aquele que atinge 
até a camada submucosa do estômago. 

34 A 
Podendo também avaliar a presença de linfonodomegalia perigástrica, a ecoendoscopia ou ultra-
sonografia endoscópica é o melhor exame para determminar a penetração de um tumor na 
parede gástrica. 

35 C 
A síndrome de dumping ou do esvaziamento gástrico rápido se caracteriza por diarréia, 
taquicardia e hipotensão arterial. 



 

36 C 
A alta incidência de cálculos se deve a colelitíase, que é decorrente da diminuição do “turnover” 
dos sais biliares, que são reabsorvidos no íleo terminal. 

37 A 
Dentre as alternativas apresentadas, os vilosos são os com maior tendência de transformação 
maligna, pois têm áreas de displasia em até 80% da superfície glandular. 

38 C 
A associação com carcinoma uterino (carcinoma de endométrio) é de 50% nos casos de HNPCC, 
e não na PAF. 

39 D 
Todas as alternativas apresentadas, exceto Polipose Juvenil, estão relacionadas ao 
desenvolvimento de adenocarcinoma de cólon, seja por alteração pré-neoplástica (adenomas) ou 
por irritação crônica da mucosa (doenças inflamatórias e ureterosigmoidostomia). 

40 A 
Diagnóstico neste caso, mais provável, é o adenocarcinoma de cólon direito, pelo fato de 
apresentar alterações de hábito intestinal e massa palpável em fossa ilíaca direita mais anemia. 

41 B 
Entre as alternativas apresentadas, o íleo é o local onde mais se encontram os tumores 
carcinóides. 

42 D 
Para o diagnóstico clínico de um divertículo de Meckel, a Cintilografia com tecnécio é o exame 
indicado entre as alternativas apresentadas. 

43 D 

A tomografia computadorizada além de confirmar o diagnóstico e dar uma visão global do 
abdome com possível exclusão de diagnóstico diferencial, ela classifica a diverticulite em 4 graus 
(Hynchey). Desta  maneira, o melhor exame para o diagnóstico e complicação de diverticulite 
aguda é a tomografia computadorizada. 

44 C 
A presença de fístula retovaginal sugere um processo transmural do intestino, que é mais comum 
na doença de Crohn. Desta maneira, a alternativa de resposta que atende ao enunciado é a C, 
Doença de Crohn. 

45 D 
A inflamação é contínua na RCUI, comprometendo desta maneira as porções finais do intestino 
grosso. Já na doença de Crohn, as lesões são segmentares e salteadas. Desta maneira a 
alternativa de resposta correta é D. 

46 D 
A alternativa de resposta que atende corretamente ao enunciado é a E, exame radiológico, pelo 
fato do mesmo, dar o diagnóstico de perfuração ou mostrar dilatação do cólon transverso ou 
cólon direito que é característico desta doença. 

47 C 
Devido a descrição de diarréia sanguinolenta e os sinais extra-intestinais da doença, como a 
episclerite, trata-se de um quadro clínico típico da Retocolite Ulcerativa. Desta maneira, a 
alternativa de resposta que atende ao enunciado é a “C”.  

48 A 
A alternativa correta, Cronificação do Vírus C, é responsável por 50% dos casos de hepatite pós-
transfusional. 

49 D 
Dentre as alternativas apresentadas, a única que pode acarretar hepatopatia induzida, com lesão 
hepática previsível e dependente da dose é o acetaminofeno (paracetamol). 

50 B 
O quadro clínico apresentado é compatível com cirrose biliar primária. Nove em cada dez casos 
de cirrose biliar primária ocorrem em pacientes do sexo feminino de meia idade. 

51 D 
Neste caso é contra-indicado o uso de benzodiazepínicos. Desta maneira, a alternativa de 
resposta que atende ao enunciado é o Diazepam. 

52 D 
Dentre as alternativas de respostas apresentadas, a que apresenta um melhor indicativo de 
prognóstico é a histologia hepática.  

53 C 
Por entrar nos critérios de priorização de transplante de fígado é ser um dos principais fatores 
indicativos de falência hepática aguda, o alargamento do tempo do protrombina responde 
corretamente ao enunciado. 

54 D 

Pelo fato da albumina avaliar a função de síntese hepático-proteica e o tempo de pró-trombina 
medir a atividade de coagulação dos fatores vitamina-K dependentes, todos sintetizados no 
fígado, os melhores exames para se investigar a função de síntese hepática e protéica são a 
albumina e o tempo de protombina. 

55 A 

Por apresentar uma resposta terapêutica com 24 semanas de uso interferon associado a 
ribavirina de apenas 16% contra 66% dos pacientes com outros sorotipos e se ampliando este 
tratamento para 48 semanas, a sua taxa de resposta terapêutica passa para 28%, contra 68% 
dos outros genomas do vírus B, o tipo I, seja IA ou IB, é o que tem pior resposta terapêutica com 
o interferon-alfa. 

56 B 

O tipo II de hepatite crônica auto-imune se caracteriza pelo antiLKM1. Esses anticorpos possuem 
uma sequência de proteínas similar a alguns antígenos expressos pelo VHC. Em alguns países da 
Europa, há positividade para este tipo de anticorpo, em até 10% dos pacientes portadores de 
hepatite C, em países como EUA, isto não foi observado. Desta maneira, a hepatite C é aquela 
que pode se apresentar com antiLKM1 positivo entre as hepatites virais. 



 

57 B 
A alternativa de resposta apresentada como correta, Estenose cicatricial da via biliar, se deve pelo 
fato do caso clínico apresentar icterícia progressiva e a colestectomia ter sido feita em uma 
situação de inflamação aguda. 

58 D 
A alternativa de resposta correta, colangioressonância magnética é um exame  menos invasivo e 
com baixíssimos índices de complicações e para se confirmar a hipótese é o exame mais indicado. 

59 D 
O duodeno por sua relação inferior com a vesícula e por sua proximidade anatômica, está é o 
órgão mais comumente implicado no desenvolvimento de fístulas. 

60 A 

Nestes casos, muitas das vezes os pacientes não possuem massa tecidual pancreática suficiente 
para elevar os níveis de amilase, pois o pâncreas pode se encontrar fibrosado, com insuficiência 
pancreática exócrina ou endócrina prévia. Desta maneira, a alternativa de resposta que atende ao 
enunciado é a alternativa A, presença de fibrose pancreática. 
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CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  GASTROENTEROLOGIA (GEN) 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 
Entre as alternativas apresentadas, o íleo é o local onde mais se encontram os tumores 
carcinóides. 

22 D 
Para o diagnóstico clínico de um divertículo de Meckel, a Cintilografia com tecnécio é o exame 
indicado entre as alternativas apresentadas. 

23 D 

A tomografia computadorizada além de confirmar o diagnóstico e dar uma visão global do 
abdome com possível exclusão de diagnóstico diferencial, ela classifica a diverticulite em 4 graus 
(Hynchey). Desta  maneira, o melhor exame para o diagnóstico e complicação de diverticulite 
aguda é a tomografia computadorizada. 

24 C 
A presença de fístula retovaginal sugere um processo transmural do intestino, que é mais comum 
na doença de Crohn. Desta maneira, a alternativa de resposta que atende ao enunciado é a C, 
Doença de Crohn. 

25 D 
A inflamação é contínua na RCUI, comprometendo desta maneira as porções finais do intestino 
grosso. Já na doença de Crohn, as lesões são segmentares e salteadas. Desta maneira a 
alternativa de resposta correta é D. 

26 D 
A alternativa de resposta que atende corretamente ao enunciado é a E, exame radiológico, pelo 
fato do mesmo, dar o diagnóstico de perfuração ou mostrar dilatação do cólon transverso ou 
cólon direito que é característico desta doença. 

27 C 
Devido a descrição de diarréia sanguinolenta e os sinais extra-intestinais da doença, como a 
episclerite, trata-se de um quadro clínico típico da Retocolite Ulcerativa. Desta maneira, a 
alternativa de resposta que atende ao enunciado é a “C”.  

28 A 
A alternativa correta, Cronificação do Vírus C, é responsável por 50% dos casos de hepatite pós-
transfusional. 

29 D 
Dentre as alternativas apresentadas, a única que pode acarretar hepatopatia induzida, com lesão 
hepática previsível e dependente da dose é o acetaminofeno (paracetamol). 

30 B 
O quadro clínico apresentado é compatível com cirrose biliar primária. Nove em cada dez casos 
de cirrose biliar primária ocorrem em pacientes do sexo feminino de meia idade. 

31 D 
Neste caso é contra-indicado o uso de benzodiazepínicos. Desta maneira, a alternativa de 
resposta que atende ao enunciado é o Diazepam. 

32 D 
Dentre as alternativas de respostas apresentadas, a que apresenta um melhor indicativo de 
prognóstico é a histologia hepática.  

33 C 
Por entrar nos critérios de priorização de transplante de fígado é ser um dos principais fatores 
indicativos de falência hepática aguda, o alargamento do tempo do protrombina responde 
corretamente ao enunciado. 

34 D 

Pelo fato da albumina avaliar a função de síntese hepático-proteica e o tempo de pró-trombina 
medir a atividade de coagulação dos fatores vitamina-K dependentes, todos sintetizados no 
fígado, os melhores exames para se investigar a função de síntese hepática e protéica são a 
albumina e o tempo de protombina. 

35 A 

Por apresentar uma resposta terapêutica com 24 semanas de uso interferon associado a 
ribavirina de apenas 16% contra 66% dos pacientes com outros sorotipos e se ampliando este 
tratamento para 48 semanas, a sua taxa de resposta terapêutica passa para 28%, contra 68% 
dos outros genomas do vírus B, o tipo I, seja IA ou IB, é o que tem pior resposta terapêutica com 
o interferon-alfa. 



 

36 B 

O tipo II de hepatite crônica auto-imune se caracteriza pelo antiLKM1. Esses anticorpos possuem 
uma sequência de proteínas similar a alguns antígenos expressos pelo VHC. Em alguns países da 
Europa, há positividade para este tipo de anticorpo, em até 10% dos pacientes portadores de 
hepatite C, em países como EUA, isto não foi observado. Desta maneira, a hepatite C é aquela 
que pode se apresentar com antiLKM1 positivo entre as hepatites virais. 

37 B 
A alternativa de resposta apresentada como correta, Estenose cicatricial da via biliar, se deve pelo 
fato do caso clínico apresentar icterícia progressiva e a colestectomia ter sido feita em uma 
situação de inflamação aguda. 

38 D 
A alternativa de resposta correta, colangioressonância magnética é um exame  menos invasivo e 
com baixíssimos índices de complicações e para se confirmar a hipótese é o exame mais indicado. 

39 D 
O duodeno por sua relação inferior com a vesícula e por sua proximidade anatômica, está é o 
órgão mais comumente implicado no desenvolvimento de fístulas. 

40 A 

Nestes casos, muitas das vezes os pacientes não possuem massa tecidual pancreática suficiente 
para elevar os níveis de amilase, pois o pâncreas pode se encontrar fibrosado, com insuficiência 
pancreática exócrina ou endócrina prévia. Desta maneira, a alternativa de resposta que atende ao 
enunciado é a alternativa A, presença de fibrose pancreática. 

41 B 
Entre as alternativas apresentadas a que atende ao enunciado é a alternativa B, pois aumenta 
Tônus de esfíncter. 

42 C 
A pH metria esofágica, que consiste na moinitoração do pH esofágico por 24 horas e a correlação 
dessas alterações com os sintomas, é atualmente o exame mais sensível e específico no 
diagnóstico da DRGE. 

43 B 
Dentre as alternativas apresentadas, a que atende corretamente o enunciado é a alternativa de 
resposta B, Manometria, sendo o melhor exame para identificação das alterações motoras do 
esôfago.  

44 C 
Entre as alternativas apresentadas, a Ultra-sonografia endoscópica é superior no estadiamento do 
carcinoma do esôfago. 

45 A 

Dentre as alternativas de respostas apresentadas, a que atende corretamente o enunciado, 
alternativa A, se dá pelo fato da esclerose sistêmica causar atrofia da musculatura lisa esofagiana, 
principalmente localizada em seu terço distal, e deposição do colágeno, diminuindo o tônus do 
esfíncter inferior do esôfago e diminuição da peristalse, aumentando os episódios de refluxo e 
diminuindo a capacidade esofágica em “clarear” o líquido refluído. 

46 D 
Para se obter o diagnóstico é imprescindível o estudo histológico por escovado, lavagem ou 
biópsia. 

47 C 

Dentre as alternativas de respostas apresentadas, a que atende corretamente ao enunciado é a 
C, pelo fato da Pacreatite aguda ser a análise sugestiva de um quadro clínico inicial de um 
paciente com náuseas, vômitos e dor epigástrica irradiada para os hipocôndrios, associado à 
ingestão de álcool. Já a Síndrome de Mallory-Weiss é apresentação clássica de um quadro com 
presença de vômitos, seguida de pequena hematêmese, geralmente em raias de sangue, sendo 
decorrente da laceração da mucosa na transição esôfago-gástrica. 

48 A 
Devido à associação causal na maioria dos casos, todos pacientes com doença ulcerosa péptica e 
H. pylori positivo devem ser tratados. A recorrência de úlcera péptica reduz significativamente 
com o tratamento do H. Pylori. 

49 D 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

50 A 
Os tabagistas cicatrizam menos e mais lentamente as suas úlceras. 

51 A 

A radiografia de tórax faz parte da investigação complementar de todos os casos suspeitos de 
abdome agudo perfurativo. A radiografia de tórax apresenta Pneumoperitôneo em 75% dos 
casos. Nos casos em que permanecer dúvida, a tomografia computadorizada de abdome é o 
exame mais indicado, por ser mais sensível. 

52 A 
A ressecção gástrica, independentemente do estadiamento, deve ser realizada em todos os 
pacientes que apresentarem hemorragia digestiva, perfuração gástrica ou obstrução. 

53 B 
Independentemente da presença de metástases, o câncer gástrico precoce é aquele que atinge 
até a camada submucosa do estômago. 

54 A 
Podendo também avaliar a presença de linfonodomegalia perigástrica, a ecoendoscopia ou ultra-
sonografia endoscópica é o melhor exame para determminar a penetração de um tumor na 
parede gástrica. 

55 C 
A síndrome de dumping ou do esvaziamento gástrico rápido se caracteriza por diarréia, 
taquicardia e hipotensão arterial. 



 

56 C 
A alta incidência de cálculos se deve a colelitíase, que é decorrente da diminuição do “turnover” 
dos sais biliares, que são reabsorvidos no íleo terminal. 

57 A 
Dentre as alternativas apresentadas, os vilosos são os com maior tendência de transformação 
maligna, pois têm áreas de displasia em até 80% da superfície glandular. 

58 C 
A associação com carcinoma uterino (carcinoma de endométrio) é de 50% nos casos de HNPCC, 
e não na PAF. 

59 D 
Todas as alternativas apresentadas, exceto Polipose Juvenil, estão relacionadas ao 
desenvolvimento de adenocarcinoma de cólon, seja por alteração pré-neoplástica (adenomas) ou 
por irritação crônica da mucosa (doenças inflamatórias e ureterosigmoidostomia). 

60 A 
Diagnóstico neste caso, mais provável, é o adenocarcinoma de cólon direito, pelo fato de 
apresentar alterações de hábito intestinal e massa palpável em fossa ilíaca direita mais anemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  GASTROENTEROLOGIA (GEN)                 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 D 
Neste caso é contra-indicado o uso de benzodiazepínicos. Desta maneira, a alternativa de 
resposta que atende ao enunciado é o Diazepam. 

22 D 
Dentre as alternativas de respostas apresentadas, a que apresenta um melhor indicativo de 
prognóstico é a histologia hepática.  

23 C 
Por entrar nos critérios de priorização de transplante de fígado é ser um dos principais fatores 
indicativos de falência hepática aguda, o alargamento do tempo do protrombina responde 
corretamente ao enunciado. 

24 D 

Pelo fato da albumina avaliar a função de síntese hepático-proteica e o tempo de pró-trombina 
medir a atividade de coagulação dos fatores vitamina-K dependentes, todos sintetizados no 
fígado, os melhores exames para se investigar a função de síntese hepática e protéica são a 
albumina e o tempo de protombina. 

25 A 

Por apresentar uma resposta terapêutica com 24 semanas de uso interferon associado a 
ribavirina de apenas 16% contra 66% dos pacientes com outros sorotipos e se ampliando este 
tratamento para 48 semanas, a sua taxa de resposta terapêutica passa para 28%, contra 68% 
dos outros genomas do vírus B, o tipo I, seja IA ou IB, é o que tem pior resposta terapêutica com 
o interferon-alfa. 
 

26 B 

O tipo II de hepatite crônica auto-imune se caracteriza pelo antiLKM1. Esses anticorpos possuem 
uma sequência de proteínas similar a alguns antígenos expressos pelo VHC. Em alguns países da 
Europa, há positividade para este tipo de anticorpo, em até 10% dos pacientes portadores de 
hepatite C, em países como EUA, isto não foi observado. Desta maneira, a hepatite C é aquela 
que pode se apresentar com antiLKM1 positivo entre as hepatites virais. 

27 B 

A alternativa de resposta apresentada como correta, Estenose cicatricial da via biliar, se deve pelo 
fato do caso clínico apresentar icterícia progressiva e a colestectomia ter sido feita em uma 
situação de inflamação aguda. 

28 D 
A alternativa de resposta correta, colangioressonância magnética é um exame  menos invasivo e 
com baixíssimos índices de complicações e para se confirmar a hipótese é o exame mais indicado. 

29 D 
O duodeno por sua relação inferior com a vesícula e por sua proximidade anatômica, está é o 
órgão mais comumente implicado no desenvolvimento de fístulas. 

30 A 

Nestes casos, muitas das vezes os pacientes não possuem massa tecidual pancreática suficiente 
para elevar os níveis de amilase, pois o pâncreas pode se encontrar fibrosado, com insuficiência 
pancreática exócrina ou endócrina prévia. Desta maneira, a alternativa de resposta que atende ao 
enunciado é a alternativa A, presença de fibrose pancreática. 

31 B 
Entre as alternativas apresentadas a que atende ao enunciado é a alternativa B, pois aumenta 
Tônus de esfíncter. 

32 C 
A pH metria esofágica, que consiste na moinitoração do pH esofágico por 24 horas e a correlação 
dessas alterações com os sintomas, é atualmente o exame mais sensível e específico no 
diagnóstico da DRGE. 

33 B 
Dentre as alternativas apresentadas, a que atende corretamente o enunciado é a alternativa de 
resposta B, Manometria, sendo o melhor exame para identificação das alterações motoras do 
esôfago.  

34 C 
Entre as alternativas apresentadas, a Ultra-sonografia endoscópica é superior no estadiamento do 
carcinoma do esôfago. 



 

35 A 

Dentre as alternativas de respostas apresentadas, a que atende corretamente o enunciado, 
alternativa A, se dá pelo fato da esclerose sistêmica causar atrofia da musculatura lisa esofagiana, 
principalmente localizada em seu terço distal, e deposição do colágeno, diminuindo o tônus do 
esfíncter inferior do esôfago e diminuição da peristalse, aumentando os episódios de refluxo e 
diminuindo a capacidade esofágica em “clarear” o líquido refluído. 

36 D 
Para se obter o diagnóstico é imprescindível o estudo histológico por escovado, lavagem ou 
biópsia. 

37 C 

Dentre as alternativas de respostas apresentadas, a que atende corretamente ao enunciado é a 
C, pelo fato da Pacreatite aguda ser a análise sugestiva de um quadro clínico inicial de um 
paciente com náuseas, vômitos e dor epigástrica irradiada para os hipocôndrios, associado à 
ingestão de álcool. Já a Síndrome de Mallory-Weiss é apresentação clássica de um quadro com 
presença de vômitos, seguida de pequena hematêmese, geralmente em raias de sangue, sendo 
decorrente da laceração da mucosa na transição esôfago-gástrica. 

38 A 
Devido à associação causal na maioria dos casos, todos pacientes com doença ulcerosa péptica e 
H. pylori positivo devem ser tratados. A recorrência de úlcera péptica reduz significativamente 
com o tratamento do H. Pylori. 

39 D 
GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO. 

40 A 
Os tabagistas cicatrizam menos e mais lentamente as suas úlceras. 

41 A 

A radiografia de tórax faz parte da investigação complementar de todos os casos suspeitos de 
abdome agudo perfurativo. A radiografia de tórax apresenta Pneumoperitôneo em 75% dos 
casos. Nos casos em que permanecer dúvida, a tomografia computadorizada de abdome é o 
exame mais indicado, por ser mais sensível. 

42 A 
A ressecção gástrica, independentemente do estadiamento, deve ser realizada em todos os 
pacientes que apresentarem hemorragia digestiva, perfuração gástrica ou obstrução. 

43 B 
Independentemente da presença de metástases, o câncer gástrico precoce é aquele que atinge 
até a camada submucosa do estômago. 

44 A 
Podendo também avaliar a presença de linfonodomegalia perigástrica, a ecoendoscopia ou ultra-
sonografia endoscópica é o melhor exame para determminar a penetração de um tumor na 
parede gástrica. 

45 C 
A síndrome de dumping ou do esvaziamento gástrico rápido se caracteriza por diarréia, 
taquicardia e hipotensão arterial. 

46 C 
A alta incidência de cálculos se deve a colelitíase, que é decorrente da diminuição do “turnover” 
dos sais biliares, que são reabsorvidos no íleo terminal. 

47 A 
Dentre as alternativas apresentadas, os vilosos são os com maior tendência de transformação 
maligna, pois têm áreas de displasia em até 80% da superfície glandular. 

48 C 
A associação com carcinoma uterino (carcinoma de endométrio) é de 50% nos casos de HNPCC, 
e não na PAF. 

49 D 
Todas as alternativas apresentadas, exceto Polipose Juvenil, estão relacionadas ao 
desenvolvimento de adenocarcinoma de cólon, seja por alteração pré-neoplástica (adenomas) ou 
por irritação crônica da mucosa (doenças inflamatórias e ureterosigmoidostomia). 

50 A 
Diagnóstico neste caso, mais provável, é o adenocarcinoma de cólon direito, pelo fato de 
apresentar alterações de hábito intestinal e massa palpável em fossa ilíaca direita mais anemia. 

51 B 
Entre as alternativas apresentadas, o íleo é o local onde mais se encontram os tumores 
carcinóides. 

52 D 
Para o diagnóstico clínico de um divertículo de Meckel, a Cintilografia com tecnécio é o exame 
indicado entre as alternativas apresentadas. 

53 D 

A tomografia computadorizada além de confirmar o diagnóstico e dar uma visão global do 
abdome com possível exclusão de diagnóstico diferencial, ela classifica a diverticulite em 4 graus 
(Hynchey). Desta  maneira, o melhor exame para o diagnóstico e complicação de diverticulite 
aguda é a tomografia computadorizada. 

54 C 
A presença de fístula retovaginal sugere um processo transmural do intestino, que é mais comum 
na doença de Crohn. Desta maneira, a alternativa de resposta que atende ao enunciado é a C, 
Doença de Crohn. 

55 D 
A inflamação é contínua na RCUI, comprometendo desta maneira as porções finais do intestino 
grosso. Já na doença de Crohn, as lesões são segmentares e salteadas. Desta maneira a 
alternativa de resposta correta é D. 



 

56 D 
A alternativa de resposta que atende corretamente ao enunciado é a E, exame radiológico, pelo 
fato do mesmo, dar o diagnóstico de perfuração ou mostrar dilatação do cólon transverso ou 
cólon direito que é característico desta doença. 

57 C 
Devido a descrição de diarréia sanguinolenta e os sinais extra-intestinais da doença, como a 
episclerite, trata-se de um quadro clínico típico da Retocolite Ulcerativa. Desta maneira, a 
alternativa de resposta que atende ao enunciado é a “C”.  

58 A 
A alternativa correta, Cronificação do Vírus C, é responsável por 50% dos casos de hepatite pós-
transfusional. 

59 D 
Dentre as alternativas apresentadas, a única que pode acarretar hepatopatia induzida, com lesão 
hepática previsível e dependente da dose é o acetaminofeno (paracetamol). 

60 B 
O quadro clínico apresentado é compatível com cirrose biliar primária. Nove em cada dez casos 
de cirrose biliar primária ocorrem em pacientes do sexo feminino de meia idade. 

 
 
 


