
 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  INFECTOLOGIA (IFT)                   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 D 
Nos pacientes HIV Positivos, com diarréias crônicas, sem características especificas, são comuns 
serem causados por Protozoários, como Isopora belli. 

22 B 
Toda infecção perinal dolorosa e recorrente em paciente HIV positivo é causada pelo herpes vírus 
simplex tipo 2, podendo apresentar febre e múltiplas úlceras dolorosas na região afetada. 
 

23 B 
A causa mais comum de abdome agudo cirúrgico no paciente com AIDS é a perfuração do 
intestino por citomegalovírus. 
 

24 C 
Em pacientes com AIDS, a neurotoxoplasmose cerebral apresenta-se com sinais de encefalite e 
uma síndrome neurológica focal, principalmente quando CD4+ estiver menor que 100/mm³. 
 

25 D 
A pneumocistose caracteriza-se por febre, astenia, emagrecimento, dispnéia progressiva e tosse. 

26 C 

O enunciado da questão relaciona uma pneumonia atípica causada provavelmente por 
micoplasma, que tem quadro clínico sugerindo infecção viral (mialgia, tosse, coriza, otalgia e 
sinusite).        
 

27 A 

Pacientes que fazem uso crônico de corticosteróide como a prednisona, uma dose superior a 40 
mg/dia têm maior probabilidade de infecção por germes oportunistas. Entre os agentes podemos 
citar o mycobacterium turbeculosis e nocardia. 
 

28 A 
A pneumonia cavitária ou abscesso pulmonar possuem como etiologia principal: bactérias 
anaeróbias, polimicrobianas e bactérias aeróbias (streptococus pneumoniae sorotipo 3). 
 

29 D 
A regurgitação valvar nova é considerado um critério maior de DUKES. 

30 D 
Em usuários de drogas injetáveis, o agente etiológico mais freqüente da endocardite bacteriana é 
o staphylococus aureus, geralmente com comprometimento da válvula tricúspide. 
 

31 A 
A menigite do recém-nascido pode ser causada por: bacilos gram negativos, streptococus 
agalactiae (um coco gram positivo) e listeria monocytogenes (um bacilo gram positivo) 
 

32 B 

As coleções subdurais são mais comuns em meningites do lactente, onde o Haemophilus 
influenzae (em 1° lugar) é o streptococus pneumoniae (em 2° lugar) são os agentes mais 
comuns. Portanto , a alternativa de resposta coerente ao enunciado é a B.  
 

33 A 
Nos pacientes HIV positivo, na sua fase inicial, a tuberculose é semelhante em pacientes 
imunocompetentes, em que a manifestação pulmonar é comum (forma cavernosa pulmonar). 
 

34 D 
A Radiografia de Tórax apresenta alterações com Tuberculose Pulmonar em 30% dos casos. 
 

35 A 
Os principais parâmetros que definem a dengue hemorrágica são a hemoconcentração e a 
plaquetopinia, confirmando a alternativa A como correta. 

36 B 
O quadro clínico e epidemiológico totalmente compatível com a leptospirose. As demais 
alternativas não causam icterícia febril em pacientes adultos. 
 

37 A 
A malária causada pelo plasmodium malariae, também chamado de febre quartã pode evoluir 
com síndrome nefrótica cuja lesão é uma glomerulite mesangial. 
 



 

38 D 

A mielocultura tem uma sensibilidade maior que a hemocultura para o diagnóstico de febre tifóide 
e com a vantagem desse exame não ser influenciado por antibioticoterapia prévia, situação 
comum em paciente com febre alta, prostração, fraqueza e cefaléia.  
 

39 C 

Epidemiologicamente, o paciente apresenta uma forte suspeita diagnóstica: a esquistossomose 
mansônica. A reação granulomatosa aos ovos do S. Mansoni, leva a fibrose progressiva dos 
espaços porta hepáticos determinando a hipertensão portal. Como diagnóstico etiológico para 
esse caso, temos a esquistossomose.  
 

40 C 
As alterações laboratoriais características da Leishmaniose são: albumina baixa, gamaglobulina 
elevada, anemia, leucopenia e plaquetopenia. 
 

41 B 
Os efeitos da rifampicina , que é a droga mais efetiva da tuberculose são: náuseas, vômitos, 
hepatoxidade, hipersensibilidade, trambocitopenia, nefrite intersticial aguda. 
 

42 D 
Todo caso de estupro é indicado a terapia antiretroviral combinada profilática sendo iniciada nas 
primeiras 72 horas após coito e com duração de 4 semanas. 
 

43 A 
A Estrongiloidíase e a amebíase são as parasitoses intestinais que causam enterocolite em 
pacientes em uso de corticoide. 

44 C 
Os pacientes com eosinofilia em sangue periférico associado a infiltrados pulmonares mutáveis é 
indicativo de Síndrome de Loeffer.  
 

45 B 

O paciente apresenta quadro clínico de hepatite aguda. Em relação à hepatite A deve-se pedir a 
fração IgM de anticorpos contra HVA, pois se elevam após um mês da infecção pelo vírus com 
uma queda depois de cinco meses. Com relação ao vírus B, o antígeno HBS Ag é a primeira 
evidência diagnóstica de infecção pelo vírus B aparecendo antes mesmo das alterações 
bioquímicas. O HBS Ag persiste elevado durante toda a doença clínica e deve cair após 6 meses 
no caso de recuperação, quando há elevação concomitante do anti HBS Ag. 
 

46 B 
Esse tipo de sorologia positiva é uma resposta à vacinação, ou seja, o paciente não é portador de 
vírus inativo, não tem virose e não tem hepatite aguda. 
 

47 C 
A giárdia lamblia e o Strongyloides stercolis causam quadro grave em imuno deprimidos 
confirmando a alternativa C como resposta correta. 
 

48 D 

A toxocaríase é uma verminose em que o cão é o hospedeiro definitivo e o homem é o 
hospedeiro acidental. O quadro clínico básico é o aparecimento de febre alta, hepatomegalia, 
hipergamaglobulinemia e intensa eosinofilia. Os leucócitos podem elevar de tal modo, que muitas 
vezes assusta, podendo chegar até 100.000 /mm³ 
 

49 D 
A imonuglobulina anti vírus varicela zoster está indicada em pacientes HIV positivos, sem história 
prévia de varicela e que foram expostos a uma fonte ativa da doença.  
 

50 B 

A forma pulmonar da esquitossomose quase sempre estão relacionada a forma hepatoesplênica, 
onde os ovos do esquistossoma chegam aos vasos pulmonares pelo desvio de sangue do fígado 
para as colaterais levando a uma vasculopatia granulomatosa e hipertensão arterial pulmonar 
secundário. 
 

51 C 

A forma mais grave da malária é produzida pelo plasmodium falciparum. Este, quando comparado 
com outros plasmódios alcança uma paresitemia muito alta, multiplicando-se dentro das hemácias 
intensionalmente. 
 

52 C 
A hipocalemia que ocorre em pacientes com insuficiência renal aguda, decorrente da leptospirose, 
ocorre devido a excreção aumentada de Potássio pelo Néfron distal. 
 

53 A 
Nos quadros de dengue hemorrágica ocorre hipertensão arterial e não aumento da pressão. 
 

54 D 

O histoplasma capsulatum é um fungo presente em fezes de algumas aves e mamíferos comuns 
em ambientes fechados. O coccidioides immitis é um fungo adquirido através da via inalatória. 
Confirma-se a alternativa D como gabarito correto. 
 

55 D 
O antibiótico de escolha quando se suspeita de meningite por pneumococo é a penicilina G. 
Portanto, a alternativa de resposta D atende ao enunciado. 
 

56 B 
De acordo com as alternativas dadas para análise de resposta, apenas a amicacina não atravessa 
a barreira hematoencefálica. 



 

57 C 

Para o tratamento de pneumonia atípica, os agentes macrolídeos são bastante eficazes como a 
eritromicina, a claritromicina e a azitromicina. Portanto a alternativa C atende ao enunciado da 
questão. 
 

58 D 
O streptococcus pneumoniae, na grande maioria dos estudos, é o agente etiológico mais comum 
da pneumonia comunitária. 
 

59 A 
A endocardite da valva mitral ou aórtica não mandam êmbolos sépticos para os pulmões e sim 
para os demais órgãos e sistemas como o cérebro, o baço, entre outros. 
 

60 D 
Todo paciente HIV positivo que possuir CD4+ menor que 200, deverá receber quimioprofilaxia 
para infecção por pneumocystis carinii com SMZ + TMP 800/160mg/dia. 
 

 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  INFECTOLOGIA (IFT)                    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 
Os efeitos da rifampicina , que é a droga mais efetiva da tuberculose são: náuseas, vômitos, 
hepatoxidade, hipersensibilidade, trambocitopenia, nefrite intersticial aguda. 
 

22 D 
Todo caso de estupro é indicado a terapia antiretroviral combinada profilática sendo iniciada nas 
primeiras 72 horas após coito e com duração de 4 semanas. 
 

23 A 
A Estrongiloidíase e a amebíase são as parasitoses intestinais que causam enterocolite em 
pacientes em uso de corticoide. 
 

24 C 
Os pacientes com eosinofilia em sangue periférico associado a infiltrados pulmonares mutáveis é 
indicativo de Síndrome de Loeffer.  
 

25 B 

O paciente apresenta quadro clínico de hepatite aguda. Em relação à hepatite A deve-se pedir a 
fração IgM de anticorpos contra HVA, pois se elevam após um mês da infecção pelo vírus com 
uma queda depois de cinco meses. Com relação ao vírus B, o antígeno HBS Ag é a primeira 
evidência diagnóstica de infecção pelo vírus B aparecendo antes mesmo das alterações 
bioquímicas. O HBS Ag persiste elevado durante toda a doença clínica e deve cair após 6 meses 
no caso de recuperação, quando há elevação concomitante do anti HBS Ag. 
 

26 B 
Esse tipo de sorologia positiva é uma resposta à vacinação, ou seja, o paciente não é portador de 
vírus inativo, não tem virose e não tem hepatite aguda. 

27 C 

A giárdia lamblia e o Strongyloides stercolis causam quadro grave em imuno deprimidos 
confirmando a alternativa C como resposta correta. 
 

28 D 

A toxocaríase é uma verminose em que o cão é o hospedeiro definitivo e o homem é o 
hospedeiro acidental. O quadro clínico básico é o aparecimento de febre alta, hepatomegalia, 
hipergamaglobulinemia e intensa eosinofilia. Os leucócitos podem elevar de tal modo, que muitas 
vezes assusta, podendo chegar até 100.000 /mm³ 
 

29 D 
A imonuglobulina anti vírus varicela zoster está indicada em pacientes HIV positivos, sem história 
prévia de varicela e que foram expostos a uma fonte ativa da doença.  
 

30 B 

A forma pulmonar da esquitossomose quase sempre estão relacionada a forma hepatoesplênica, 
onde os ovos do esquistossoma chegam aos vasos pulmonares pelo desvio de sangue do fígado 
para as colaterais levando a uma vasculopatia granulomatosa e hipertensão arterial pulmonar 
secundário. 
 

31 C 

A forma mais grave da malária é produzida pelo plasmodium falciparum. Este, quando comparado 
com outros plasmódios alcança uma paresitemia muito alta, multiplicando-se dentro das hemácias 
intensionalmente. 
 

32 C 
A hipocalemia que ocorre em pacientes com insuficiência renal aguda, decorrente da leptospirose, 
ocorre devido a excreção aumentada de Potássio pelo Néfron distal. 



 

 

33 A 
Nos quadros de dengue hemorrágica ocorre hipertensão arterial e não aumento da pressão. 
 

34 D 

O histoplasma capsulatum é um fungo presente em fezes de algumas aves e mamíferos comuns 
em ambientes fechados. O coccidioides immitis é um fungo adquirido através da via inalatória. 
Confirma-se a alternativa D como gabarito correto. 
 

35 D 
O antibiótico de escolha quando se suspeita de meningite por pneumococo é a penicilina G. 
Portanto, a alternativa de resposta D atende ao enunciado. 
 

36 B 
De acordo com as alternativas dadas para análise de resposta, apenas a amicacina não atravessa 
a barreira hematoencefálica. 
 

37 C 

Para o tratamento de pneumonia atípica, os agentes macrolídeos são bastante eficazes como a 
eritromicina, a claritromicina e a azitromicina. Portanto a alternativa C atende ao enunciado da 
questão. 
 

38 D 
O streptococcus pneumoniae, na grande maioria dos estudos, é o agente etiológico mais comum 
da pneumonia comunitária. 
 

39 A 
A endocardite da valva mitral ou aórtica não mandam êmbolos sépticos para os pulmões e sim 
para os demais órgãos e sistemas como o cérebro, o baço, entre outros. 
 

40 D 
Todo paciente HIV positivo que possuir CD4+ menor que 200, deverá receber quimioprofilaxia 
para infecção por pneumocystis carinii com SMZ + TMP 800/160mg/dia. 
 

41 D 
Nos pacientes HIV Positivos, com diarréias crônicas, sem características especificas, são comuns 
serem causados por Protozoários, como Isopora belli. 

42 B 
Toda infecção perinal dolorosa e recorrente em paciente HIV positivo é causada pelo herpes vírus 
simplex tipo 2, podendo apresentar febre e múltiplas úlceras dolorosas na região afetada. 
 

43 B 
A causa mais comum de abdome agudo cirúrgico no paciente com AIDS é a perfuração do 
intestino por citomegalovírus. 
 

44 C 
Em pacientes com AIDS, a neurotoxoplasmose cerebral apresenta-se com sinais de encefalite e 
uma síndrome neurológica focal, principalmente quando CD4+ estiver menor que 100/mm³. 
 

45 D 
A pneumocistose caracteriza-se por febre, astenia, emagrecimento, dispnéia progressiva e tosse. 

46 C 

O enunciado da questão relaciona uma pneumonia atípica causada provavelmente por 
micoplasma, que tem quadro clínico sugerindo infecção viral (mialgia, tosse, coriza, otalgia e 
sinusite).        
 

47 A 

Pacientes que fazem uso crônico de corticosteróide como a prednisona, uma dose superior a 40 
mg/dia têm maior probabilidade de infecção por germes oportunistas. Entre os agentes podemos 
citar o mycobacterium turbeculosis e nocardia. 
 

48 A 
A pneumonia cavitária ou abscesso pulmonar possuem como etiologia principal: bactérias 
anaeróbias, polimicrobianas e bactérias aeróbias (streptococus pneumoniae sorotipo 3). 
 

49 D 
A regurgitação valvar nova é considerado um critério maior de DUKES. 

50 D 
Em usuários de drogas injetáveis, o agente etiológico mais freqüente da endocardite bacteriana é 
o staphylococus aureus, geralmente com comprometimento da válvula tricúspide. 
 

51 A 
A menigite do recém-nascido pode ser causada por: bacilos gram negativos, streptococus 
agalactiae (um coco gram positivo) e listeria monocytogenes (um bacilo gram positivo) 
 

52 B 
As coleções subdurais são mais comuns em meningites do lactente, onde o Haemophilus 
influenzae (em 1° lugar) é o streptococus pneumoniae (em 2° lugar) são os agentes mais 



 

comuns. Portanto , a alternativa de resposta coerente ao enunciado é a B.  
 

53 A 
Nos pacientes HIV positivo, na sua fase inicial, a tuberculose é semelhante em pacientes 
imunocompetentes, em que a manifestação pulmonar é comum (forma cavernosa pulmonar). 
 

54 D 
A Radiografia de Tórax apresenta alterações com Tuberculose Pulmonar em 30% dos casos. 
 

55 A 
Os principais parâmetros que definem a dengue hemorrágica são a hemoconcentração e a 
plaquetopinia, confirmando a alternativa A como correta. 
 

56 B 
O quadro clínico e epidemiológico totalmente compatível com a leptospirose. As demais 
alternativas não causam icterícia febril em pacientes adultos. 
 

57 A 
A malária causada pelo plasmodium malariae, também chamado de febre quartã pode evoluir 
com síndrome nefrótica cuja lesão é uma glomerulite mesangial. 
 

58 D 

A mielocultura tem uma sensibilidade maior que a hemocultura para o diagnóstico de febre tifóide 
e com a vantagem desse exame não ser influenciado por antibioticoterapia prévia, situação 
comum em paciente com febre alta, prostração, fraqueza e cefaléia.  
 

59 C 

Epidemiologicamente, o paciente apresenta uma forte suspeita diagnóstica: a esquistossomose 
mansônica. A reação granulomatosa aos ovos do S. Mansoni, leva a fibrose progressiva dos 
espaços porta hepáticos determinando a hipertensão portal. Como diagnóstico etiológico para 
esse caso, temos a esquistossomose.  

60 C 
As alterações laboratoriais características da Leishmaniose são: albumina baixa, gamaglobulina 
elevada, anemia, leucopenia e plaquetopenia. 
 

 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  INFECTOLOGIA (IFT)                   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 forma mais grave da malária é produzida pelo plasmodium falciparum. Este, quando comparado 
com outros plasmódios alcança uma paresitemia muito alta, multiplicando-se dentro das hemácias 
intensionalmente. 
 

22 C 
A hipocalemia que ocorre em pacientes com insuficiência renal aguda, decorrente da leptospirose, 
ocorre devido a excreção aumentada de Potássio pelo Néfron distal. 
 

23 A 
Nos quadros de dengue hemorrágica ocorre hipertensão arterial e não aumento da pressão. 
 

24 D 

O histoplasma capsulatum é um fungo presente em fezes de algumas aves e mamíferos comuns 
em ambientes fechados. O coccidioides immitis é um fungo adquirido através da via inalatória. 
Confirma-se a alternativa D como gabarito correto. 
 

25 D 
O antibiótico de escolha quando se suspeita de meningite por pneumococo é a penicilina G. 
Portanto, a alternativa de resposta D atende ao enunciado. 
 

26 B 
De acordo com as alternativas dadas para análise de resposta, apenas a amicacina não atravessa 
a barreira hematoencefálica. 
 

27 C 

Para o tratamento de pneumonia atípica, os agentes macrolídeos são bastante eficazes como a 
eritromicina, a claritromicina e a azitromicina. Portanto a alternativa C atende ao enunciado da 
questão. 
 

28 D 
O streptococcus pneumoniae, na grande maioria dos estudos, é o agente etiológico mais comum 
da pneumonia comunitária. 
 

29 A 
A endocardite da valva mitral ou aórtica não mandam êmbolos sépticos para os pulmões e sim 
para os demais órgãos e sistemas como o cérebro, o baço, entre outros. 
 

30 D 
Todo paciente HIV positivo que possuir CD4+ menor que 200, deverá receber quimioprofilaxia 
para infecção por pneumocystis carinii com SMZ + TMP 800/160mg/dia. 
 

31 D 
Nos pacientes HIV Positivos, com diarréias crônicas, sem características especificas, são comuns 
serem causados por Protozoários, como Isopora belli. 

32 B 
Toda infecção perinal dolorosa e recorrente em paciente HIV positivo é causada pelo herpes vírus 
simplex tipo 2, podendo apresentar febre e múltiplas úlceras dolorosas na região afetada. 
 

33 B 
A causa mais comum de abdome agudo cirúrgico no paciente com AIDS é a perfuração do 
intestino por citomegalovírus. 
 

34 C 
Em pacientes com AIDS, a neurotoxoplasmose cerebral apresenta-se com sinais de encefalite e 
uma síndrome neurológica focal, principalmente quando CD4+ estiver menor que 100/mm³. 
 



 

35 D 
A pneumocistose caracteriza-se por febre, astenia, emagrecimento, dispnéia progressiva e tosse. 

36 C 

O enunciado da questão relaciona uma pneumonia atípica causada provavelmente por 
micoplasma, que tem quadro clínico sugerindo infecção viral (mialgia, tosse, coriza, otalgia e 
sinusite).        
 

37 A 

Pacientes que fazem uso crônico de corticosteróide como a prednisona, uma dose superior a 40 
mg/dia têm maior probabilidade de infecção por germes oportunistas. Entre os agentes podemos 
citar o mycobacterium turbeculosis e nocardia. 
 

38 A 
A pneumonia cavitária ou abscesso pulmonar possuem como etiologia principal: bactérias 
anaeróbias, polimicrobianas e bactérias aeróbias (streptococus pneumoniae sorotipo 3). 
 

39 D 
A regurgitação valvar nova é considerado um critério maior de DUKES. 

40 D 
Em usuários de drogas injetáveis, o agente etiológico mais freqüente da endocardite bacteriana é 
o staphylococus aureus, geralmente com comprometimento da válvula tricúspide. 
 

41 A 
A menigite do recém-nascido pode ser causada por: bacilos gram negativos, streptococus 
agalactiae (um coco gram positivo) e listeria monocytogenes (um bacilo gram positivo) 
 

42 B 

As coleções subdurais são mais comuns em meningites do lactente, onde o Haemophilus 
influenzae (em 1° lugar) é o streptococus pneumoniae (em 2° lugar) são os agentes mais 
comuns. Portanto , a alternativa de resposta coerente ao enunciado é a B.  
 

43 A 
Nos pacientes HIV positivo, na sua fase inicial, a tuberculose é semelhante em pacientes 
imunocompetentes, em que a manifestação pulmonar é comum (forma cavernosa pulmonar). 
 

44 D 
A Radiografia de Tórax apresenta alterações com Tuberculose Pulmonar em 30% dos casos. 
 

45 A 
Os principais parâmetros que definem a dengue hemorrágica são a hemoconcentração e a 
plaquetopinia, confirmando a alternativa A como correta. 
 

46 B 
O quadro clínico e epidemiológico totalmente compatível com a leptospirose. As demais 
alternativas não causam icterícia febril em pacientes adultos. 
 

47 A 
A malária causada pelo plasmodium malariae, também chamado de febre quartã pode evoluir 
com síndrome nefrótica cuja lesão é uma glomerulite mesangial. 
 

48 D 

A mielocultura tem uma sensibilidade maior que a hemocultura para o diagnóstico de febre tifóide 
e com a vantagem desse exame não ser influenciado por antibioticoterapia prévia, situação 
comum em paciente com febre alta, prostração, fraqueza e cefaléia.  
 

49 C 

Epidemiologicamente, o paciente apresenta uma forte suspeita diagnóstica: a esquistossomose 
mansônica. A reação granulomatosa aos ovos do S. Mansoni, leva a fibrose progressiva dos 
espaços porta hepáticos determinando a hipertensão portal. Como diagnóstico etiológico para 
esse caso, temos a esquistossomose.  

50 C 
As alterações laboratoriais características da Leishmaniose são: albumina baixa, gamaglobulina 
elevada, anemia, leucopenia e plaquetopenia. 
 

51 B 
Os efeitos da rifampicina , que é a droga mais efetiva da tuberculose são: náuseas, vômitos, 
hepatoxidade, hipersensibilidade, trambocitopenia, nefrite intersticial aguda. 
 

52 D 
Todo caso de estupro é indicado a terapia antiretroviral combinada profilática sendo iniciada nas 
primeiras 72 horas após coito e com duração de 4 semanas. 
 

53 A 
A Estrongiloidíase e a amebíase são as parasitoses intestinais que causam enterocolite em 
pacientes em uso de corticoide. 
 



 

54 C 
Os pacientes com eosinofilia em sangue periférico associado a infiltrados pulmonares mutáveis é 
indicativo de Síndrome de Loeffer.  
 

55 B 

O paciente apresenta quadro clínico de hepatite aguda. Em relação à hepatite A deve-se pedir a 
fração IgM de anticorpos contra HVA, pois se elevam após um mês da infecção pelo vírus com 
uma queda depois de cinco meses. Com relação ao vírus B, o antígeno HBS Ag é a primeira 
evidência diagnóstica de infecção pelo vírus B aparecendo antes mesmo das alterações 
bioquímicas. O HBS Ag persiste elevado durante toda a doença clínica e deve cair após 6 meses 
no caso de recuperação, quando há elevação concomitante do anti HBS Ag. 
 

56 B 
Esse tipo de sorologia positiva é uma resposta à vacinação, ou seja, o paciente não é portador de 
vírus inativo, não tem virose e não tem hepatite aguda. 

57 C 
A giárdia lamblia e o Strongyloides stercolis causam quadro grave em imuno deprimidos 
confirmando a alternativa C como resposta correta. 
 

58 D 

A toxocaríase é uma verminose em que o cão é o hospedeiro definitivo e o homem é o 
hospedeiro acidental. O quadro clínico básico é o aparecimento de febre alta, hepatomegalia, 
hipergamaglobulinemia e intensa eosinofilia. Os leucócitos podem elevar de tal modo, que muitas 
vezes assusta, podendo chegar até 100.000 /mm³ 
 

59 D 
A imonuglobulina anti vírus varicela zoster está indicada em pacientes HIV positivos, sem história 
prévia de varicela e que foram expostos a uma fonte ativa da doença.  
 

60 B 

A forma pulmonar da esquitossomose quase sempre estão relacionada a forma hepatoesplênica, 
onde os ovos do esquistossoma chegam aos vasos pulmonares pelo desvio de sangue do fígado 
para as colaterais levando a uma vasculopatia granulomatosa e hipertensão arterial pulmonar 
secundário. 
 

 
 
 


