
 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (GOB)            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 
Corresponde o útero didelfo a dois corpos uterinos divididos por um septo longitudinal por 
ausência de fusão na linha média dos ductos de müller direito e esquerdo. 

22  C 
A acantose nigricans está relacionada a Sd. HAIR – NA = hiperandsogenismo, de resistência a 
insulina. 

23 D 
Os anticolinérgicos são fármacos de escolha porque aumentam a capacidade visical e reduzem a 
freqüência e amplitude das contrações involuntárias do músculo detrusor e com isto retarda a 
urgência miccional. 

24 C 
O Androstenediona é secretado pela supra-renal que sofre aromatização em tecido periférico, 
principalmente em tecido adiposo. 

25 D 
Além da ação direta nos ovários levando a desarranjo de sua função, findando em atresia 
folicular, a hiperprolactinemia pode inibir a secreção pulsátil e a produção do Gn RH hipotalâmico 
pelo aumento da dopamina. 

26 D 
Neste caso a resistência periférica à insulina é a condição metabólica significativa, tratando-se de 
ovários policísticos. 

27 B 
Das alternativas de respostas apresentadas a atrofia do endométrio é correta sendo responsável 
por cerca de 60% dos casos de sangramento pós-menopausa, portanto a mais comum. 

28 C 
A instabilidade do detrusor é devida à contrações não inibidas pelo detrusor. Um anticolinérgico 
atua nos recptores da acetilcolina impedindo a propagação do estímulo por esses recptores. 

29 D 
Exercícios físicos excessivos conduzem a alteração na síntese e liberação do neurotransmissores 
por defeitos de receptividade em nível central, causando alteração na liberação do Gn RH e 
provocando amenorréia. 

30 A 
Sobre a falência ovariana/menopausa pode-se afirmar: a ausência de estrogênio devido a esta 
condição acarreta aumento das gonadotrofinas hipofisiárias que tentam estimular os ovários. 

31 D 
Os anticoncepcionais hormonais tem a função de fazer com que ocorra alentecimento do 
peristaltismo tubário, prejudicando a descida do ovo., isto, além dos critérios na alternativa D.  

32 D 
Existe altos níveis de androgênios circulantes, no caso da síndrome dos ovários policísticos, o que 
acarreta a redução de globulina carreadora dos esteróides sexuais e com isso maior fração livre 
desses hormônios, intensificando o estado hiperandrogênico. 

33 A 
Mulheres obesas apresentam maior produção de estrogênio em tecido periférico em função da 
conversão de androstenediona em estrona por ação de aromatase que é um enzima encontrada 
em tecido adiposo. 

34 C 
A vaginose bacteriana tem como agente a flora polimicrobiana com predomínio de gardnerella 
vaginalis, com medida do pH vaginal maior que 4,5. 

35 A 

A relação LH > FSH é o achado característico laboratorial devido a elevação do LH em relação ao 
FSH, sendo que o LH é aumentado pela resposta positiva exercida pelo estrogênio, que aumentou 
devido a elevação da produção de androgênios supra-renais. O FSH está normal ou diminuindo, 
pois o hiperestrogenismo poderá fazer feedback negativo. 

36 A 
Das alternativas de respostas apresentadas nesta questão , a A é a única que apresenta um 
fármaco que não pode causar hiperprolactinemia. 

37 B 
Anticoncepcionais orais inibem a ovulação mediante ação na hipófise e no hipotálamo. O 
estrogênio inibe o LH e a progesterona o FSH, por feedback negativo e neste caso não ocorre o 
pico de gonodotrofinas que são necessárias à evolução no meio do ciclo. 



 

38 A 
A alternativa se apresenta incorreta porque os esteróides sexuais são hormônios de baixo peso 
molecular que atravessam a membrana celular para exercer sua ação biológica. 
 

39 D 
A deficiência de 21-Beta-hidroxilase leva ao bloqueio metabólico com aumento dos precurssores 
androgênicos, sendo desta forma 17 alfa-hidroxiprogesterona. 
 

40 D 

O volume plasmático, volume globular de eritrócitos, débito cardíaco e freqüência cardíaco, 
aumentam, aumentam o débito cardíaco durante a gestação. Com o aumento do volume 
plasmático em relação ao volume globular eritrocitário, consequentemente o hematócrito vai 
estar diminuído. 
 

41 B 

Especificamente no terceiro trimestre de gestação e principalmente durante o trabalho de partos, 
os cumarinicos não devem ser usados porque podem acarretar hemorragia no feto. (passagem da 
barreira materno fetal) 
 

42 B 
A glabela ou raiz do nariz é referência para apresentação de fronte ou cefálica defletida de 2 
grau. 
 

43 D 

A complicação da placenta prévia como anemia materna é devida a perda de sangue e o retardo 
do CIUR deve-se ao desenvolvimento inadequado da placenta. A rotura precoce das membranas 
está relacionado à localização da placenta. 
 

44 B 
O cálcio encontra-se ligado a albumina. Pelo efeito de neurodiluição da gestação e diminuição na 
concentração de albumina, levará a um aumento do cálcio Iônico. 
 

45 A 

Dilatação – 1º período 
Expulsão – 2º período 
Delivramento – 3º período 
Pós-parto imediato – 4º período 
 

46 D 
Lúpus eritematoso sistêmico é a doença que mais está relacionada a abortamento recorrentes, 
pela presença de anticorpos anticardiolipina e anticoagulante lúpico. 
 

47 C 
O hCG é produzido pelo sinciciotrofoblasto e sua produção começa a partir da fecundação, 
duplicando seu nível sérico a cada 72 horas. 
 

48 C 
Das alternativas de respostas apresentadas a C está correta de vez que a eclampsia e 
deslocamento prematuro da placenta são algumas possíveis complicações da DHEG. 
 

49 A 

A anemia falciforme tem seu período mais crítico na 2ª metade da gestação e no puerpério 
quando a congestão vascular se torna mais importante e a demanda por oxigênio estão 
aumentadas. A presença de hemoglobinas S em baixas tensões de oxigênio se polimeriza 
causando fenômenos vaso-oclusivos e anemia hemolítica crônica. 
 

50 D 
Com polidrâmnio, devido à diurese osmótica do feto e macrossomia, devido ao maior aporte de 
carboidratos e glicose para o feto, o que aumenta a secreção de hormônios anabolizantes. 
 

51 C 

A centralização é demonstrada no exame de Doppler fetal onde encontraremos a arterial cerebral 
média com baixa resistência e a artéria umbilical com alta resistência favorecendo o fluxo 
sanguíneo fetal para seus órgãos nobres. 
 

52 D 

A alternativa está correta em relação a Síndrome HELLP e suas características. Vale ressaltar que 
a síndrome HELLP é uma complicação da DHEG, onde tem-se hipertensão, proteinúria e edema 
generalizado, sendo que a plaquetopenia, hemólise e elevação de enzimas hepáticas, 
caracterizam a síndrome HELLP. 
 

53 C 
O uso de benzodiazepínicos aumenta o risco de lábio leporino no feto quando utilizado no 1º 
trimestre da gestação. 
 

54 B 

É causado pelo regime de hiperglicemia materna ao passar muito açúcar para o feto. 
Consequentemente acaba gerando uma hiperglicemia fetal relativa e uma poliúra fetal, que vai 
causar poliidrâmnio. 
 

55 C 

A alternativa C é a única que se apresenta correta em relação ao enunciado. A oligoidrâmnia está 
associada frequentemente a situação de hipoplasia pulmonar fetal e em situações de 
malformações do trato genitourinário fetal. 
 

56 D 

Existem marcadores considerados agudos, tais como: tônus fetal, movimentos respiratórios e 
corpóreos fetais e freqüência cardíaca fetal, sendo que este é o primeiro parâmetro a se alterar 
na hipóxia fetal. 
 

57 D 
As irregularidades das paredes internas é aspecto de malignidade em tumores ovarianos. 



 

58 A 
Tais fatores são: estadiamento, tipo histológico (que é precidido pelas hiperplasias), invasão 
vásculo-linfática, citologia peritoneal positiva, grau de diferenciação. 
 

59 A 
A água-de-rocha é a descarga papilar mais associada ao carcinoma seguida da hemorrágica. A 
questão está correta porque o enunciado solicita a “mais freqüentemente”. 
 

60 C  

A alternativa de resposta correta C apresenta indicativos de medidas preventivas para evitar o 
aparecimento de CA de colo. O exceto acontece pelo enunciado que solicita fator de risco. 
Conclui-se pois que não é fator de risco. 
 

 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (GOB) 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 

Especificamente no terceiro trimestre de gestação e principalmente durante o trabalho de partos, 
os cumarinicos não devem ser usados porque podem acarretar hemorragia no feto. (passagem da 
barreira materno fetal) 
 

22 B 
A glabela ou raiz do nariz é referência para apresentação de fronte ou cefálica defletida de 2 
grau. 
 

23 D 

A complicação da placenta prévia como anemia materna é devida a perda de sangue e o retardo 
do CIUR deve-se ao desenvolvimento inadequado da placenta. A rotura precoce das membranas 
está relacionado à localização da placenta. 
 

24 B 
O cálcio encontra-se ligado a albumina. Pelo efeito de neurodiluição da gestação e diminuição na 
concentração de albumina, levará a um aumento do cálcio Iônico. 
 

25 A 

Dilatação – 1º período 
Expulsão – 2º período 
Delivramento – 3º período 
Pós-parto imediato – 4º período 
 

26 D 
Lúpus eritematoso sistêmico é a doença que mais está relacionada a abortamento recorrentes, 
pela presença de anticorpos anticardiolipina e anticoagulante lúpico. 
 

27 C 

O hCG é produzido pelo sinciciotrofoblasto e sua produção começa a partir da fecundação, 
duplicando seu nível sérico a cada 72 horas. 
 

28 C 
Das alternativas de respostas apresentadas a C está correta de vez que a eclampsia e 
deslocamento prematuro da placenta são algumas possíveis complicações da DHEG. 
 

29 A 

A anemia falciforme tem seu período mais crítico na 2ª metade da gestação e no puerpério 
quando a congestão vascular se torna mais importante e a demanda por oxigênio estão 
aumentadas. A presença de hemoglobinas S em baixas tensões de oxigênio se polimeriza 
causando fenômenos vaso-oclusivos e anemia hemolítica crônica. 
 

30 D 
Com polidrâmnio, devido à diurese osmótica do feto e macrossomia, devido ao maior aporte de 
carboidratos e glicose para o feto, o que aumenta a secreção de hormônios anabolizantes.  
 

31 C 

A centralização é demonstrada no exame de Doppler fetal onde encontraremos a arterial cerebral 
média com baixa resistência e a artéria umbilical com alta resistência favorecendo o fluxo 
sanguíneo fetal para seus órgãos nobres. 
 

32 D 
A alternativa está correta em relação a Síndrome HELLP e suas características. Vale ressaltar que 
a síndrome HELLP é uma complicação da DHEG, onde tem-se hipertensão, proteinúria e edema 
generalizado, sendo que a plaquetopenia, hemólise e elevação de enzimas hepáticas, 



 

caracterizam a síndrome HELLP. 
 

33 C 
O uso de benzodiazepínicos aumenta o risco de lábio leporino no feto quando utilizado no 1º 
trimestre da gestação. 
 

34 B 

É causado pelo regime de hiperglicemia materna ao passar muito açúcar para o feto. 
Consequentemente acaba gerando uma hiperglicemia fetal relativa e uma poliúra fetal, que vai 
causar poliidrâmnio. 
 

35 C 

A alternativa C é a única que se apresenta correta em relação ao enunciado. A oligoidrâmnia está 
associada frequentemente a situação de hipoplasia pulmonar fetal e em situações de 
malformações do trato genitourinário fetal. 
 

36 D 

Existem marcadores considerados agudos, tais como: tônus fetal, movimentos respiratórios e 
corpóreos fetais e freqüência cardíaca fetal, sendo que este é o primeiro parâmetro a se alterar 
na hipóxia fetal. 
 

37 D 
As irregularidades das paredes internas é aspecto de malignidade em tumores ovarianos. 
 

38 A 
Tais fatores são: estadiamento, tipo histológico (que é precidido pelas hiperplasias), invasão 
vásculo-linfática, citologia peritoneal positiva, grau de diferenciação. 
 

39 A 
A água-de-rocha é a descarga papilar mais associada ao carcinoma seguida da hemorrágica. A 
questão está correta porque o enunciado solicita a “mais freqüentemente”. 
 

40 C  

A alternativa de resposta correta C apresenta indicativos de medidas preventivas para evitar o 
aparecimento de CA de colo. O exceto acontece pelo enunciado que solicita fator de risco. 
Conclui-se pois que não é fator de risco. 
 

41 B 
Corresponde o útero didelfo a dois corpos uterinos divididos por um septo longitudinal por 
ausência de fusão na linha média dos ductos de müller direito e esquerdo. 

42  C 
A acantose nigricans está relacionada a Sd. HAIR – NA = hiperandsogenismo, de resistência a 
insulina. 
 

43 D 

Os anticolinérgicos são fármacos de escolha porque aumentam a capacidade visical e reduzem a 
freqüência e amplitude das contrações involuntárias do músculo detrusor e com isto retarda a 
urgência miccional. 
 

44 C 
O Androstenediona é secretado pela supra-renal que sofre aromatização em tecido periférico, 
principalmente em tecido adiposo. 
 

45 D 

Além da ação direta nos ovários levando a desarranjo de sua função, findando em atresia 
folicular, a hiperprolactinemia pode inibir a secreção pulsátil e a produção do Gn RH hipotalâmico 
pelo aumento da dopamina. 
 

46 D 
Neste caso a resistência periférica à insulina é a condição metabólica significativa, tratando-se de 
ovários policísticos. 
 

47 B 
Das alternativas de respostas apresentadas a atrofia do endométrio é correta sendo responsável 
por cerca de 60% dos casos de sangramento pós-menopausa, portanto a mais comum. 
 

48 C 
A instabilidade do detrusor é devida à contrações não inibidas pelo detrusor. Um anticolinérgico 
atua nos recptores da acetilcolina impedindo a propagação do estímulo por esses recptores. 
 

49 D 

Exercícios físicos excessivos conduzem a alteração na síntese e liberação do neurotransmissores 
por defeitos de receptividade em nível central, causando alteração na liberação do Gn RH e 
provocando amenorréia. 
 

50 A 
Sobre a falência ovariana/menopausa pode-se afirmar: a ausência de estrogênio devido a esta 



 

condição acarreta aumento das gonadotrofinas hipofisiárias que tentam estimular os ovários. 
 

51 D 
Os anticoncepcionais hormonais tem a função de fazer com que ocorra alentecimento do 
peristaltismo tubário, prejudicando a descida do ovo., isto, além dos critérios na alternativa D.  
 

52 D 
Existe altos níveis de androgênios circulantes, no caso da síndrome dos ovários policísticos, o que 
acarreta a redução de globulina carreadora dos esteróides sexuais e com isso maior fração livre 
desses hormônios, intensificando o estado hiperandrogênico. 

53 A 

Mulheres obesas apresentam maior produção de estrogênio em tecido periférico em função da 
conversão de androstenediona em estrona por ação de aromatase que é um enzima encontrada 
em tecido adiposo. 
 

54 C 
A vaginose bacteriana tem como agente a flora polimicrobiana com predomínio de gardnerella 
vaginalis, com medida do pH vaginal maior que 4,5. 
 

55 A 

A relação LH > FSH é o achado característico laboratorial devido a elevação do LH em relação ao 
FSH, sendo que o LH é aumentado pela resposta positiva exercida pelo estrogênio, que aumentou 
devido a elevação da produção de androgênios supra-renais. O FSH está normal ou diminuindo, 
pois o hiperestrogenismo poderá fazer feedback negativo. 

56 A 
Das alternativas de respostas apresentadas nesta questão , a A é a única que apresenta um 
fármaco que não pode causar hiperprolactinemia. 
 

57 B 

Anticoncepcionais orais inibem a ovulação mediante ação na hipófise e no hipotálamo. O 
estrogênio inibe o LH e a progesterona o FSH, por feedback negativo e neste caso não ocorre o 
pico de gonodotrofinas que são necessárias à evolução no meio do ciclo. 
 

58 A 
A alternativa se apresenta incorreta porque os esteróides sexuais são hormônios de baixo peso 
molecular que atravessam a membrana celular para exercer sua ação biológica. 
 

59 D 
A deficiência de 21-Beta-hidroxilase leva ao bloqueio metabólico com aumento dos precurssores 
androgênicos, sendo desta forma 17 alfa-hidroxiprogesterona. 
 

60 D 

O volume plasmático, volume globular de eritrócitos, débito cardíaco e freqüência cardíaco, 
aumentam, aumentam o débito cardíaco durante a gestação. Com o aumento do volume 
plasmático em relação ao volume globular eritrocitário, consequentemente o hematócrito vai 
estar diminuído. 
 

 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (GOB)                   VERSÃO: C 
 

  

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

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

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

04 D 

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

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

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

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

08 D 

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

09 C 

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

10 D 

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

11 A 

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

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

13 * 
QUESTÃO ANULADA. 



 

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

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

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

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

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

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

20 C 

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

21 C 

A centralização é demonstrada no exame de Doppler fetal onde encontraremos a arterial cerebral 
média com baixa resistência e a artéria umbilical com alta resistência favorecendo o fluxo 
sanguíneo fetal para seus órgãos nobres. 
 

22 D 

A alternativa está correta em relação a Síndrome HELLP e suas características. Vale ressaltar que 
a síndrome HELLP é uma complicação da DHEG, onde tem-se hipertensão, proteinúria e edema 
generalizado, sendo que a plaquetopenia, hemólise e elevação de enzimas hepáticas, 
caracterizam a síndrome HELLP. 
 

23 C 
O uso de benzodiazepínicos aumenta o risco de lábio leporino no feto quando utilizado no 1º 
trimestre da gestação. 
 

24 B 

É causado pelo regime de hiperglicemia materna ao passar muito açúcar para o feto. 
Consequentemente acaba gerando uma hiperglicemia fetal relativa e uma poliúra fetal, que vai 
causar poliidrâmnio. 
 

25 C 

A alternativa C é a única que se apresenta correta em relação ao enunciado. A oligoidrâmnia está 
associada frequentemente a situação de hipoplasia pulmonar fetal e em situações de 
malformações do trato genitourinário fetal. 
 

26 D 

Existem marcadores considerados agudos, tais como: tônus fetal, movimentos respiratórios e 
corpóreos fetais e freqüência cardíaca fetal, sendo que este é o primeiro parâmetro a se alterar 
na hipóxia fetal. 
 

27 D 

As irregularidades das paredes internas é aspecto de malignidade em tumores ovarianos. 
 

28 A 
Tais fatores são: estadiamento, tipo histológico (que é precidido pelas hiperplasias), invasão 
vásculo-linfática, citologia peritoneal positiva, grau de diferenciação. 
 

29 A 
A água-de-rocha é a descarga papilar mais associada ao carcinoma seguida da hemorrágica. A 
questão está correta porque o enunciado solicita a “mais freqüentemente”. 
 

30 C  

A alternativa de resposta correta C apresenta indicativos de medidas preventivas para evitar o 
aparecimento de CA de colo. O exceto acontece pelo enunciado que solicita fator de risco. 
Conclui-se pois que não é fator de risco. 
 

31 B 
Corresponde o útero didelfo a dois corpos uterinos divididos por um septo longitudinal por 
ausência de fusão na linha média dos ductos de müller direito e esquerdo. 

32  C 
A acantose nigricans está relacionada a Sd. HAIR – NA = hiperandsogenismo, de resistência a 
insulina. 
 



 

33 D 

Os anticolinérgicos são fármacos de escolha porque aumentam a capacidade visical e reduzem a 
freqüência e amplitude das contrações involuntárias do músculo detrusor e com isto retarda a 
urgência miccional. 
 

34 C 
O Androstenediona é secretado pela supra-renal que sofre aromatização em tecido periférico, 
principalmente em tecido adiposo. 
 

35 D 

Além da ação direta nos ovários levando a desarranjo de sua função, findando em atresia 
folicular, a hiperprolactinemia pode inibir a secreção pulsátil e a produção do Gn RH hipotalâmico 
pelo aumento da dopamina. 
 

36 D 
Neste caso a resistência periférica à insulina é a condição metabólica significativa, tratando-se de 
ovários policísticos. 
 

37 B 
Das alternativas de respostas apresentadas a atrofia do endométrio é correta sendo responsável 
por cerca de 60% dos casos de sangramento pós-menopausa, portanto a mais comum. 
 

38 C 
A instabilidade do detrusor é devida à contrações não inibidas pelo detrusor. Um anticolinérgico 
atua nos recptores da acetilcolina impedindo a propagação do estímulo por esses recptores. 
 

39 D 

Exercícios físicos excessivos conduzem a alteração na síntese e liberação do neurotransmissores 
por defeitos de receptividade em nível central, causando alteração na liberação do Gn RH e 
provocando amenorréia. 
 

40 A 
Sobre a falência ovariana/menopausa pode-se afirmar: a ausência de estrogênio devido a esta 
condição acarreta aumento das gonadotrofinas hipofisiárias que tentam estimular os ovários. 
 

41 D 
Os anticoncepcionais hormonais tem a função de fazer com que ocorra alentecimento do 
peristaltismo tubário, prejudicando a descida do ovo., isto, além dos critérios na alternativa D.  
 

42 D 
Existe altos níveis de androgênios circulantes, no caso da síndrome dos ovários policísticos, o que 
acarreta a redução de globulina carreadora dos esteróides sexuais e com isso maior fração livre 
desses hormônios, intensificando o estado hiperandrogênico. 

43 A 

Mulheres obesas apresentam maior produção de estrogênio em tecido periférico em função da 
conversão de androstenediona em estrona por ação de aromatase que é um enzima encontrada 
em tecido adiposo. 
 

44 C 
A vaginose bacteriana tem como agente a flora polimicrobiana com predomínio de gardnerella 
vaginalis, com medida do pH vaginal maior que 4,5. 
 

45 A 

A relação LH > FSH é o achado característico laboratorial devido a elevação do LH em relação ao 
FSH, sendo que o LH é aumentado pela resposta positiva exercida pelo estrogênio, que aumentou 
devido a elevação da produção de androgênios supra-renais. O FSH está normal ou diminuindo, 
pois o hiperestrogenismo poderá fazer feedback negativo. 

46 A 
Das alternativas de respostas apresentadas nesta questão , a A é a única que apresenta um 
fármaco que não pode causar hiperprolactinemia. 
 

47 B 

Anticoncepcionais orais inibem a ovulação mediante ação na hipófise e no hipotálamo. O 
estrogênio inibe o LH e a progesterona o FSH, por feedback negativo e neste caso não ocorre o 
pico de gonodotrofinas que são necessárias à evolução no meio do ciclo. 
 

48 A 
A alternativa se apresenta incorreta porque os esteróides sexuais são hormônios de baixo peso 
molecular que atravessam a membrana celular para exercer sua ação biológica. 

49 D 
A deficiência de 21-Beta-hidroxilase leva ao bloqueio metabólico com aumento dos precurssores 
androgênicos, sendo desta forma 17 alfa-hidroxiprogesterona. 

50 D 

O volume plasmático, volume globular de eritrócitos, débito cardíaco e freqüência cardíaco, 
aumentam, aumentam o débito cardíaco durante a gestação. Com o aumento do volume 
plasmático em relação ao volume globular eritrocitário, consequentemente o hematócrito vai 
estar diminuído. 



 

51 B 

Especificamente no terceiro trimestre de gestação e principalmente durante o trabalho de partos, 
os cumarinicos não devem ser usados porque podem acarretar hemorragia no feto. (passagem da 
barreira materno fetal) 
 

52 B 
A glabela ou raiz do nariz é referência para apresentação de fronte ou cefálica defletida de 2 
grau. 
 

53 D 

A complicação da placenta prévia como anemia materna é devida a perda de sangue e o retardo 
do CIUR deve-se ao desenvolvimento inadequado da placenta. A rotura precoce das membranas 
está relacionado à localização da placenta. 
 

54 B 
O cálcio encontra-se ligado a albumina. Pelo efeito de neurodiluição da gestação e diminuição na 
concentração de albumina, levará a um aumento do cálcio Iônico. 
 

55 A 

Dilatação – 1º período 
Expulsão – 2º período 
Delivramento – 3º período 
Pós-parto imediato – 4º período 
 

56 D 
Lúpus eritematoso sistêmico é a doença que mais está relacionada a abortamento recorrentes, 
pela presença de anticorpos anticardiolipina e anticoagulante lúpico. 
 

57 C 
O hCG é produzido pelo sinciciotrofoblasto e sua produção começa a partir da fecundação, 
duplicando seu nível sérico a cada 72 horas. 
 

58 C 
Das alternativas de respostas apresentadas a C está correta de vez que a eclampsia e 
deslocamento prematuro da placenta são algumas possíveis complicações da DHEG. 
 

59 A 

A anemia falciforme tem seu período mais crítico na 2ª metade da gestação e no puerpério 
quando a congestão vascular se torna mais importante e a demanda por oxigênio estão 
aumentadas. A presença de hemoglobinas S em baixas tensões de oxigênio se polimeriza 
causando fenômenos vaso-oclusivos e anemia hemolítica crônica. 
 

60 D 
Com polidrâmnio, devido à diurese osmótica do feto e macrossomia, devido ao maior aporte de 
carboidratos e glicose para o feto, o que aumenta a secreção de hormônios anabolizantes.  
 

 
 
 


