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COMANDO DA AERONÁUTICA
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA
(CAMAR 2013)
ESPECIALIDADE: RADIOLOGIA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta)
questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); e 01 (uma) prova de ESPECIALIDADE, composta de 30
(trinta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2.

Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira:
 se a numeração das questões e a paginação estão corretas;
 se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao fiscal de prova a substituição deste caderno; e
 se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os
campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3.

O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).

4.

Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

5.

Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento
receptor/transmissor/armazenador de mensagens.

6.

No CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), preencha apenas uma
alternativa (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme instrução
contida no próprio Cartão de Respostas.

7.

A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que
vier com outra assinalação, será considerada incorreta.

8.

Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não o amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou,
de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas NÃO será substituído.

9.

A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total
de prova.
11. Por razões de segurança e sigilo, o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das
provas por, no mínimo, 2 (duas) horas depois de iniciada a prova. O caderno de questões só poderá ser levado
pelo candidato que permanecer no recinto por, no mínimo, 4 (quatro) horas depois de iniciada a prova.
12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do local de prova levando consigo seu Cartão de
Respostas.
13. É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.
14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões e no Cartão
de Respostas poderá implicar na não correção de sua prova e exclusão do processo seletivo.

32) As causas do aumento da vesícula biliar incluem os seguintes fatores, exceto:
a) Diabetes melito.
b) Adenomiomatose.
c) Carcinoma pancreático.
d) Obstrução do ducto comum.
33) Assinale a síndrome que está associada a uma massa suprarrenal.
a) Síndrome de Murphy.
b) Síndrome de Graves.
c) Síndrome de Frohlich.
d) Síndrome de Cushing.
34) A condição clínica que não está relacionada com a etiologia da esplenomegalia é
a) policitemia vera.
b) trombo na veia porta.
c) processo inflamatório.
d) abscesso subfrênico esquerdo.
35) Em pacientes com epidimite aguda não complicada observa-se
a) diminuição do fluxo sanguíneo para o epidídimo.
b) epidídimo muito sensível ao toque, não permitindo o exame.
c) aumento uniforme do epidídimo, que se encontra mais hipoecoico que o normal.
d) aumento do escroto com espessamento focal ou generalizado do epidídimo.
36) A doença renal crônica associa-se
a) ao rim pélvico unilateral.
b) à hidronefrose unilateral.
c) aos rins pouco ecogênicos.
d) ao rim aumentado com rim contralateral pequeno.
37) Um tumor retroperitoneal provocará o deslocamento do órgão
a) lateral.
b) medial.
c) anterior.
d) posterior.
38) A estrutura que separa os lobos direito e esquerdo do fígado é o(a)
a) ligamento venoso.
b) ligamento redondo.
c) ligamento falciforme.
d) fissura lobar principal.
39) Os casos de anemia falciforme em estágio terminal apresentam, ao estudo ultrassonográfico, um baço
a) pequeno e ecogênico.
b) pequeno e hipoecoico.
c) aumentado e lobulado.
d) aumentado e ecogênico.
40) O vaso sanguíneo que corre ao longo da superfície posterior do corpo e cauda do pâncreas é a
a) veia esplênica.
b) artéria esplênica.
c) veia renal esquerda.
d) artéria mesentérica superior.
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41) A intensidade do ultrassom é medida em
a) Hz.
2
b) N/m .
3
c) Kg/m .
2
d) W/cm .
42) O tipo mais comum de artefato encontrado em pacientes com ferimentos por armas de fogo é
a) multivia.
b) lobo lateral.
c) imagem em espelho.
d) cauda de cometa.
43) O princípio de Huygens descreve a(s)
a) refração.
b) velocidade.
c) fontes de múltiplos pontos.
d) válvulas de raios catódicos.
44) Em qual das opções o som se propaga com velocidade mais alta?
a) Ar.
b) Água.
c) Ossos.
d) Partes moles.
45) A impedância acústica é definida como
a) frequência x propagação.
b) densidade x elasticidade.
c) elasticidade + propagação.
d) densidade x velocidade de propagação.
46) No que se refere ao Código de Ética Médica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(

) Em último caso, o médico plantonista poderá atestar óbito, quando não o tenha verificado pessoalmente ou
quando não tenha prestado assistência ao paciente.
) É lícito ao médico, valendo-se de sua profissão, a participação de anúncios de empresas comerciais.
) O médico que cometer falta grave prevista no Código de Ética deverá ter exercício profissional suspenso
mediante procedimento administrativo específico.
) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de
Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar
sua incapacidade.

a) F – V – V – F
b) V – V – F – F
c) V – F – F – V
d) F – F – V – V
47) De acordo com o Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo.
I.

É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo
hipótese em que tenha sido arrolado como testemunha em processo judicial.
II. É lícita a realização de atendimento médico à distância, nos moldes da regulamentação do Conselho Federal de
Medicina.
III. É defeso ao médico retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, salvo se houver
autorização por escrito de seu representante legal.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, somente.
b) II, somente.
c) III, somente.
d) II e III, somente.
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48) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado à responsabilidade profissional, elenca algumas atividades
proibidas no exercício da medicina. Acerca dessas atividades, assinale a afirmativa incorreta.
a) Deixar de assegurar os direitos do médico, sempre que investido em cargo de direção.
b) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico do qual participou, exceto quando vários médicos
tenham assistido ao paciente.
c) Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação
em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
d) Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e
de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado.
49) Sobre a avaliação diagnóstica nos casos de abdome agudo, assinale a alternativa correta.
a) Os cálculos renais, em sua maioria, não são radiopacos.
b) A videolaparoscopia não apresenta utilidade para o diagnóstico.
c) A radiografia simples de abdome pode detectar pneumoperitônio de até 1 ml.
d) A ultrassonografia e a tomografia computadorizada apresentam pouca utilidade.
50) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa correta.
_________________________ é definido como um alargamento dos espaços aéreos distais aos bronquíolos,
decorrentes da destruição progressiva dos septos alveolares.
a) Derrame pleural
b) Empiema pleural
c) Enfisema pulmonar
d) Tromboembolismo pulmonar
51) Analise as doenças abaixo.
I. Embolia pulmonar.
II. Asma brônquica.
III. Asperilose.
IV. Tuberculose pulmonar.
A alternativa que apresenta a(s) doença(s) que pode(m) causar hemoptise é
a) III.
b) II e III.
c) I, II, e IV.
d) I, III e IV.
52) O método diagnóstico que confiavelmente revela a localização da infecção e a extensão do processo inflamatório,
nos casos de diverticulite aguda, é a
a) colonoscopia.
b) retossigmoidoscopia rígida.
c) ultrassonografia abdominal.
d) tomografia computadorizada.
53) A presença de imagem arredondada de 4 cm na base do pulmão, à radiografia simples, em um paciente que foi
previamente submetido à toracocentese, devido à derrame pleural, secundário a um quadro de pneumonia
pneumocóccica comprovada, não poderia corresponder ao(à)
a) metástase.
b) pneumonia.
c) tumor de pulmão.
d) reação idiossincrática ao antibiótico.
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54) J.B., 87 anos, masculino, apresenta-se com quadro de hemiparesia esquerda que teve início há cerca de 6 horas,
tendo sido submetido à tomografia computadorizada de crânio, que não evidenciou sinais de hemorragia cerebral.
Diante do quadro, indique, dentro das alternativas abaixo, os próximos passos na investigação diagnóstica.
a) Arteriografia cerebral.
b) Cineangiocoronariografia.
c) Ressonância nuclear magnética do crânio.
d) Ultrassonografia de carótidas e ecocardiografia.
55) A radiografia simples de tórax de uma criança com quadro de corpo estranho intrabrônquio pode revelar
a) pneumotórax e desvio mediastinal ipsilateral.
b) pneumotórax e desvio mediastinal contralateral.
c) atelectasia pulmonar e desvio mediastinal ipsilateral.
d) atelectasia pulmonar e desvio mediastinal contralateral.
56) Os tumores de Klatskin cursam com
a) cálculos biliares.
b) vesícula biliar em porcelana.
c) dilatação dos ductos intra-hepáticos.
d) dilatação dos ductos extra-hepáticos.
57) Um feto se apresenta com lesão anecoica na linha média do cérebro, hidropisia fetal e insuficiência cardíaca
congestiva. O diagnóstico mais provável da lesão é o(a)
a) cisto aracnoideo.
b) dilatação do 3º ventrículo.
c) agenesia do corpo caloso.
d) malformação atrioventricular.
58) As anomalias anatômicas mais comumente associadas ao lábio leporino são
a) cardíacas.
b) encefálicas.
c) genitourinárias.
d) gastrointestinais.
59) Em relação aos aneurismas, analise as afirmativas abaixo.
I. Os aórticos podem ser identificados acidentalmente em uma radiografia simples do abdome, devido às
calcificações na parede do aneurisma.
II. Ocorrem normalmente em sítio inferior ao nível das artérias renais.
III. Podem se apresentar como uma massa pulsátil.
IV. Normalmente apresentam uma membrana separando o lúmen verdadeiro do falso.
Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s)
a) I e II.
b) II e III.
c) II e IV.
d) I, II e III.
60) Dentre as alternativas abaixo, identifique o quadro preexistente que ocorre em pacientes com hepatoma.
a) Cirrose.
b) Abscesso.
c) Hematoma.
d) Cálculo biliar.
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