
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

ENDOCRINOLOGISTA 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 

básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 

que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 

até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 

(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 

que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 

do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 

por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade. 

(B) adição; contraste; explicação. 

(C) comparação; contraste; causa. 

(D) contraste; contraste; causa. 

(E) contraste; contraste; explicação. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 
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07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 

(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 

opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 

09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa. 

(B) Emotiva. 

(C) Metalinguística. 

(D) Referencial. 

(E) Fática. 

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo. 

(B) modo. 

(C) negação. 

(D) dúvida. 

(E) lugar. 

 

 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde 

(B) Atenção básica de saúde 

(C) Atenção integralizada de saúde 

(D) Atenção primitiva de saúde 

(E) Atenção à saúde da família 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

(C) A estratégia Saúde da Família. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde 

(B) Comissão Colegiada de Saúde 

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

(D) Conselho de Saúde 

(E) Comissão de Diretos Humanos 

 

14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 

(A) Estratégia Saúde da Família 

(B) Pacto pela Saúde  

(C) Política Nacional de Medicamento  

(D) Programa de Agente Comunitário de Saúde  

(E) Política Nacional de Atenção Básica 

 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 

composto por: 

 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que habita 

nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 

(A) Atuação Primária de Saúde 

(B) Vigilância em Saúde 

(C) Rede de Saúde 

(D) Diretrizes do Controle de Doenças 

(E) Educação para Saúde 

 

17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 

para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS: 

 

(A) Programa de Atenção Básica 

(B) Programa Saúde Unificada 

(C) Programa de Saúde Pública 

(D) Sistema Unificado de Saúde 

(E) Estratégia da Saúde da Família  
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18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, preservação 

da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 

(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 

(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 

(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 

(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 

(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 

19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 

(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990. 

(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

(D) Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 

(E) Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 

 

20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 

qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 

(A) Educação popular em saúde. 

(B) Instrumento de gestão em saúde. 

(C) Educação em saúde. 

(D) Determinação social de saúde. 

(E) Educação, cidadania e saúde integral. 

 
 
 
21. A hiperplasia adrenal congênita (HAC) é uma doença autossômica recessiva decorrente da alteração de enzimas 

que participam da síntese do cortisol. A deficiência da 21-hidroxilase (21OH) ocorre em 95% dos casos de HAC. 

A substituição de uma adenina por guanina no nucleotídeo 668 do intron 2 constitui a mutação mais frequente 

que causa a deficiência da 21OH. O gene codificador do P450c21, no qual ocorre esta mutação, é o: 

 

(A) PAX668. 

(B) TITF21. 

(C) CYP21. 

(D) HHEX. 

(E) NKX2. 

 

22. O hipotireoidismo congênito (HC) é um dos distúrbios endócrinos pediátricos mais comuns, ocorrendo em 

aproximadamente 1/3000-4000 nascidos-vivos. Durante o desenvolvimento embrionário, a primeira glândula 

endócrina a se formar é a tireoide. O primeiro gene que se manifesta durante a constituição da tireoide é aquele 

codificador para o fator 1 de transcrição tireoidea (TTF1), cujo lócus genético humano, denominado Titf1, se 

localiza no cromossomo: 

 

(A) 14q13. 

(B) 14q22. 

(C) 13q32. 

(D) 13q24. 

(E) 12q21. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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23. O nanismo hipofisário ou DIGH-deficiência isolada do hormônio do crescimento (growth hormone, GH) tem 

elevada proporção de casos de origem genética. Existem, pelo menos, quatro desordens mendelianas que 

podem cursar com DIGH. A DIGH III ocorre por herança: 
 

(A) Autossômica recessiva. 

(B) Autossômica dominante. 

(C) Ligada ao cromossomo Y. 

(D) Ligada ao cromossomo X. 

(E) Frameshift (mutações aleatórias). 

 

24. Acromegalia é uma doença sistêmica crônica, decorrente da produção excessiva do hormônio do crescimento 

(GH) e do fator de crescimento semelhante à insulina tipo I (insulin-like growth factor type I – IGF-I). Sobre esta 

doença, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Em 98% dos casos, a doença é causada por hipersecreção eutópica ou ectópica do hormônio liberador do 

GH. 

(B) A doença é mais comum entre 30 e 50 anos de idade, não havendo predileção por gênero. 

(C) Sem controle dos níveis de GH e IGF-I, a taxa de mortalidade da doença é de 8,5 vezes maior do que a 

população geral. 

(D) A idade avançada ao diagnóstico e o tempo da doença contribuem para o aumento da mortalidade da 

acromegalia, porém doenças cardiovasculares e a hipertensão arterial sistêmica não mostram evidências 

para este aumento. 

(E) O somatotropinoma é uma das causas congênitas da acromegalia, induzindo o óbito precoce, antes da 

puberdade. 

 

25. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia recomenda para o diagnóstico da acromegalia: 
 

(A) Iniciar o diagnóstico pela realização de tomografia computadorizada (TC) de sela túrcica ou ressonância 

magnética (RM) preferencialmente. 

(B) Quando IGF-I estiver basal e GH indubitavelmente elevado, deve-se realizar o teste oral de tolerância à 

glicose (TOTG). 

(C) Excluir acromegalia se GH <0,4 ng/ml e IGF-I normal para a idade. 

(D) Todos os casos de acromegalia apresentam GH <0,4 ng/ml durante o TOTG, associado a níveis elevados 

de IGF-I. 

(E) Testes dinâmicos com TRH, GHRH ou GnRH devem sempre ser realizados. 

 

26. Os análogos da somatostatina, como o octreotide (OCT) e o lanreotide (LAN), são as drogas de escolha para o 

tratamento da acromegalia, estando disponíveis em preparações de longa duração OCT-LAR e LAN Autogel. 

Sua aplicação é feita por aplicação intramuscular profunda (região glútea) a cada: 
 

(A) 7 dias. 

(B) 14 dias. 

(C) 21 dias. 

(D) 28 dias. 

(E) 35 dias. 

 

27. A osteoporose é um distúrbio osteometabólico caracterizado pela diminuição da densidade mineral óssea 

(DMO), com deterioração da microarquitetura óssea, levando a um aumento da fragilidade esquelética e do risco 

de fraturas. É fundamental uma investigação minuciosa dos fatores clínicos de risco para osteoporose. As 

sociedades médicas organizadoras do Consenso Brasileiro de Osteoporose listam como maior fator de risco: 
 

(A) Sedentarismo. 

(B) Dieta pobre em cálcio. 

(C) Amenorreia primária ou secundária. 

(D) Doenças que induzem a perda de massa óssea. 

(E) Tratamento com corticoides. 
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28. A densitometria é o exame de referência para o diagnóstico da osteoporose. É realizada por técnica de DEXA – 

absorciometria por raio X com dupla energia – e seus resultados são apresentados em valores absolutos, T-

Score e Z-Score. Sobre a densitometria óssea, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) Os valores absolutos de DMO são expressos em g/cm
3
. 

(B) T-Score abaixo de 2,5 DP é considerado como osteoporose presente. 

(C) Z-Score abaixo de 2,5 DP pode sugerir causas secundárias de osteoporose. 

(D) O T-Score é calculado em desvios-padrão (DP), tomando como referência a DMO média esperada para 

indivíduos da mesma idade, etnia e sexo. 

(E) O Z-Score é calculado em desvios-padrão (DP), tomando como referência a DMO média esperada para 

indivíduos da mesma idade, etnia e sexo. 

 

29. No tratamento farmacológico da osteoporose, são utilizados os bisfosfonatos, que são agentes anti-reabsortivos 

derivados do ácido pirofosfônico. Os bisfofonatos produzem aumento da massa óssea na coluna e fêmur, 

reduzindo o risco de fraturas. Para o uso do alendronato sódico, um dos bisfosfonatos mais utilizados, é 

preconizada a dose de: 

 

(A) 10mg/dia ou 70mg/semana, via oral. 

(B) 5mg/dia ou 35mg/semana, via oral. 

(C) 60mg/dia, fracionado em 02 doses, repetidas a cada 5 dias, via oral. 

(D) 20mg/dia, via subcutânea. 

(E) 1 a 2mg, de 12 em 12 horas, via oral. 

 

30. A doença de Addison tem como principal causa nos países desenvolvidos, correspondendo a mais de 70% dos 

casos, a adrenalite autoimune. O anticorpo contra a glândula adrenal mais prevalente e importante é o anti 21-

hidroxilase. A adrenalite autoimune que pode aparecer isolada ou associada ao hipotireoidismo autoimune é 

conhecida como: 

 

(A) Síndrome poliglandular autoimune do tipo 1. 

(B) Síndrome poliglandular autoimune do tipo 2. 

(C) Síndrome poliglandular autoimune do tipo 3. 

(D) Síndrome de Carpenter. 

(E) Síndrome de Schiller. 

 

31. Entre os achados clínicos encontrados na insuficiência adrenal aguda (crise adrenal), assinale o mais frequente: 

 

(A) Calcificação auricular. 

(B) Sensação de tontura postural. 

(C) Anorexia. 

(D) Dores articulares. 

(E) Vitiligo. 

 

32. Sobre o diagnóstico de insuficiência adrenal, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) A dosagem de cortisol entre 8 e 9 horas da manhã com valores menores ou iguais a 3mg/dl é consistente 

com o diagnóstico de insuficiência adrenal. 

(B) O teste de tolerância à insulina é tido como teste padrão-ouro na avaliação da insuficiência adrenal primária, 

envolvendo a administração intravenosa de insulina regular na dose de 0,2 a 0,3 UI/kg de peso, aferindo-se 

a glicemia e cortisol nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 minutos. 

(C) O teste da cortrosina avalia a resposta adrenal através da dosagem de cortisol nos tempos de 30 e/ou 60 

minutos após estímulo com 2,5mg de cortrosina (administração intravenosa ou intramuscular). 

(D) O ACTH deve ser dosado pela manhã nos pacientes em que se estabeleceu diagnóstico laboratorial de 

insuficiência adrenal e naqueles em que o diagnóstico é possível, mas ainda não foi confirmado através da 

dosagem de cortisol. 
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(E) O teste da metirapona é feito pela administração de 30mg/kg de metirapona à meia-noite e pela dosagem 

do cortisol às 6h da manhã seguinte. A metirapona bloqueia a síntese de cortisol, inibindo a enzima 11-

hidroxilase. 

 

33. Considerando a tabela de equivalência dos glicocorticoides, em que a Hidrocortisona é apresentada como 

padrão (efeito glicocorticoide com potência relativa 1), com curta duração da ação terapêutica (meia-vida 

plasmática de 90 minutos e meia-vida biológica de 8-12 horas) e com efeito mineralocorticoide (retenção relativa 

de sódio relativa 1), a dose de 20mg de Hidrocortisona equivale a 5mg de: 
 

(A) Cortisona. 

(B) Prednisona. 

(C) Prednisolona. 

(D) Metilprednisolona. 

(E) Triamcinolona. 
 

34. A falência ovariana precoce (FOP) é definida como uma falência gonadal antes dos 40 anos de idade, afeta 1% 

das mulheres e apresenta-se clinicamente com amenorreia primária ou secundária. Sobre a etiologia da FOP, 

assinale a opção CORRETA. 
 

(A) A galactosemia é uma doença autossômica recessiva causada pela deficiência da enzima galactose-3-

fosfato-penta-transferase (GALT), e 81% das mulheres afetadas desenvolvem FOP, logo após a puberdade. 

(B) Agentes infecciosos, como o vírus da caxumba, a varicela, a malária e a doença de chagas, têm sido 

implicados como causas muito comuns de FOP. 

(C) A FOP induzida por radiação é dependente da idade da paciente e da dose recebida. Uma dose de 

radiação ovariana maior ou igual a 600 cGy produz falência ovariana em virtualmente todas as pacientes 

com mais de 40 anos. 

(D) Para impedir a atresia folicular acelerada, durante a vida pré-natal tardia (após a trigésima semana de 

gestação), são necessários dois cromossomos X. Por isso na Síndrome de Turner (45, XO), ocorre 

precocemente a FOP, enquanto que nos mosaicismos 46,XX/47,XXX e 45,XO/46,XX não aparece a FOP.  

(E) Defeitos nas gonadotrofinas, seus receptores ou na proteína H (sinalização pós-receptor), resultantes de 

mutação dos genes da subunidade 8 do FSH, do gene FIX e do gene RAL-2, produzem a FOP. 
 

35. O hiperparatireoidismo primário tem demonstrado uma mudança na sua apresentação clínica ao longo do tempo, 

sendo que 50% a 80% se apresentam na forma assintomática. Mesmo assintomático, o hiperparatireoidismo 

primário pode se associar com aumento de risco para doenças cardiovasculares, diabetes e fraturas 

osteoporóticas. Deve-se indicar o tratamento cirúrgico para o hiperparatireoidismo primário quando: 
 

(A) O paciente apresentar sintomas. 

(B) O paciente apresentar osteoporose na densitometria óssea, ou seja, escore t abaixo de 2,5 DP em um dos 

sítios esqueléticos. 

(C) O paciente apresentar idade superior a 50 anos. 

(D) O paciente apresentar cálcio sérico acima de 1mg/dl. 

(E) O paciente apresentar deficiência em vitamina D. 
 

36. Diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que 

apresenta em comum a hiperglicemia, a qual é o resultado de defeitos na ação da insulina, na secreção de 

insulina ou em ambos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Associação Americana de Diabetes (ADA) 

classificam o DM em: DM tipo 1, DM tipo 2, outros tipos específicos e DM gestacional. Entre os outros tipos 

específicos de DM, encontram-se os defeitos genéticos na função das células beta, como os defeitos no gene 

HNF-1 alfa, também denominado: 
 

(A) MODY 1. 

(B) MODY 2. 

(C) MODY 3. 

(D) MODY 4. 

(E) MODY 5. 
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37. A evolução para o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ocorre ao longo de um período de tempo variável, passando por 

estágios intermediários que recebem a denominação de glicemia de jejum alterada e tolerância à glicose 

diminuída. Considera-se, atualmente, como um dos três critérios aceitos para o diagnóstico de DM, o achado de 

glicemia de jejum igual ou superior a: 

 

(A) 3 mmol 

(B) 4 mmol 

(C) 5 mmol 

(D) 6 mmol 

(E) 7 mmol 

 

38. Pode-se definir que um paciente tem resistência à insulina, na prática clínica, quando se enquadra nos critérios 

dos modelos 1, 2 ou 3 propostos por Stern et al. No modelo 1, que utiliza o índice de massa corporal e/ou 

homeostasis model assessment (HOMA-IR), para que se diagnostique a resistência à insulina é suficiente que o 

paciente apresente HOMA-IR: 

 

(A) > 1,65 

(B) > 2,65 

(C) > 3,65 

(D) > 4,65 

(E) > 5,65 

 

39. A orientação nutricional e o estabelecimento de dieta para controlar pacientes com diabetes mellitus (DM), em 

associação a mudanças no estilo de vida, incluindo atividades físicas, são considerados terapias de primeira 

escolha. A terapia nutricional desempenha papel preponderante na prevenção do DM, no gerenciamento da 

doença já existente e na prevenção do desenvolvimento das complicações decorrentes dessa doença crônica. O 

valor energético total (VET) deve considerar as necessidades individuais, utilizando-se parâmetros semelhantes 

aos da população geral em todas as faixas etárias. Sobre as recomendações de ingestão de calorias e 

macronutrientes para uma nutrição equilibrada, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) Gordura total (GT) – até 30% do VET. 

(B) Ácidos graxos saturados (AGSs) – menos de 10% do VET. 

(C) Ácidos graxos poli-insaturados (AGPIs) – até 7% do VET. 

(D) Ácidos graxos monoinsaturados (AGMIs) – até 10% do VET. 

(E) Colesterol – menos de 100 mg/dia. 

 

40. Exercício regular pode prevenir o aparecimento de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em indivíduos de risco elevado. 

Os exercícios também trazem efeitos benéficos ao paciente com o DM2 já instalado, como a melhora do controle 

glicêmico, reduzindo a hemoglobina glicada, independentemente da redução do peso corporal e melhora a 

autoestima. Recomenda-se atividade moderada com porcentagem de VO2 máx. (consumo máximo de O2): 

 

(A) 30% a 50% 

(B) 40% a 50% 

(C) 40% a 60% 

(D) 50% a 60% 

(E) 50% a 70% 

 

41. Os agentes antidiabéticos orais são substâncias que têm finalidade de baixar a glicemia e mantê-la normal. 

Conforme seu mecanismo de ação principal o agente que age diminuindo a produção hepática de glicose com 

menor ação sensibilizadora da ação insulínica é: 

 

(A) Clorpropamida. 

(B) Exenatida. 

(C) Glimepirida. 
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(D) Metformina. 

(E) Rosiglitazona. 

 

42. O diagnóstico correto da obesidade e do sobrepeso requer que se identifiquem os níveis de risco, o que 

necessita de algumas formas de quantificação. A associação da medida da circunferência abdominal com o IMC 

podem oferecer uma forma combinada de avaliação de risco e ajudar as limitações de cada uma das avaliações 

isoladas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o risco de complicações metabólicas do sobrepeso 

é alto em mulher que apresente: 

 

(A) IMC (kg/m
2
): 20-24,9 e circunferência abdominal: ≥80 cm. 

(B) IMC (kg/m
2
): 25-29,9 e circunferência abdominal: ≥88 cm. 

(C) IMC (kg/m
2
): 30-34,9 e circunferência abdominal: ≥90 cm. 

(D) IMC (kg/m
2
): 35-39,9 e circunferência abdominal: ≥94 cm. 

(E) IMC (kg/m
2
): 40-44.9 e circunferência abdominal: ≥102 cm. 

 

43. O tratamento da obesidade é complexo e multidisciplinar. Não existe nenhum tratamento farmacológico em longo 

prazo que não envolva mudança de estilo de vida. A sibutramina mostra-se mais eficaz que o placebo em 

promover perda de peso, embora não existam evidências para determinar o perfil do risco-benefício da 

sibutramina além de dois anos de uso. A dose indicada para a prescrição de sibutramina é: 

 

(A) 15 mg/dia. 

(B) 10 mg/dia. 

(C) 7,5 mg/dia. 

(D) 5 mg/dia. 

(E) 2,5 mg/dia. 

 

44. A obesidade associa-se à maior morbidade secundária, a aumento da resistência à insulina, a diabetes, à 

hipertensão e dislipidemias. O IMC ≥ 45kg/m
2
 associa-se à diminuição da expectativa de vida. Nos casos de 

obesidade grave com falha de tratamento clínico, a cirurgia bariátrica proporciona redução nos índices de 

mortalidade e melhora de comorbidade clínica. No pré e no pós-operatório, deve-se manter o cuidado especial 

com pacientes diabéticos em insulinoterapia, objetivando-se níveis glicêmicos no pós-prandial inferiores a: 

 

(A) 100 mg/dl. 

(B) 120 mg/dl. 

(C) 140 mg/dl. 

(D) 160 mg/dl. 

(E) 180 mg/dl. 

 

45. As lipoproteínas permitem a solubilização e transporte dos lípides, que são substâncias geralmente hidrofóbicas, 

no meio aquoso plasmático. São compostas por lípides e proteínas denominadas apolipoproteínas (apos). As 

apos têm diversas funções no metabolismo das lipoproteínas. O transporte de lípides de origem hepática ocorre 

por meio das lipoproteínas de densidade muito baixa ou very low density lipoprotein (VLDL), lipoproteínas de 

densidade intermediária ou intermediary density lipoprotein (IDL) e lipoproteínas de densidade baixa ou low 

density lipoprotein (LDL). Os triglicérides das VLDL são hidrolisados pela lipase lipoproteica. Esta enzima é 

estimulada pela apo: 

 

(A) AI. 

(B) B48. 

(C) B100. 

(D) CII. 

(E) E. 
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46. As dislipidemias primárias ou sem causa aparente podem ser classificadas genotipicamente ou fenotipicamente 

através de análises bioquímicas. A classificação fenotípica ou bioquímica considera os valores do colesterol total 

(CT), colesterol ligado à lipoproteína de densidade baixa (LDL-C), triglicérides (TG) e colesterol ligado à 

lipoproteína de densidade alta (HDL-C). Um dos quatro tipos principais bem definidos é a hiperlipidemia mista, 

que apresenta os valores do LDL-C e TG, respectivamente: 

 

(A) ≥ 160 mg/dL e ≥ 150 mg/dL. 

(B) ≥ 150 mg/dL e ≥ 140 mg/dL. 

(C) ≥ 140 mg/dL e ≥ 130 mg/dL. 

(D) ≥ 130 mg/dL e ≥ 120 mg/dL. 

(E) ≥ 120 mg/dL; ≥ 110 mg/dL. 

 

47. Há muito tem sido demonstrado que o aumento do consumo de gordura associa-se à elevação da concentração 

plasmática de colesterol. A terapia nutricional deve ser adotada na prevenção e no tratamento das dislipidemias. 

Considerando as orientações nutricionais para tratamento da hipercolesterolemia, a ingestão recomendada de: 

 

(A) Fibras deve ser de 20 a 30 mg/dia. 

(B) Carboidratos deve ser de 25% a 35% das calorias totais. 

(C) Proteínas deve ser de 50% a 60% das calorias totais.  

(D) Gordura total deve ser cerca de 15% das calorias totais. 

(E) Colesterol deve ser < 200 mg/dia. 

 

48. As estatinas são inibidores da HMG-CoA redutase, uma das enzimas chave na síntese intracelular do colesterol. 

Estes medicamentos devem ser administrados por via oral, em dose única diária, não devendo ser suspenso ou 

usado em dias alternados, salvo haja efeito colateral ou contraindicação clínica. A estatistina que apresenta 

redução do LDL-C em torno de 43% a 55%, com uma dose diária de 10 a 40mg, é a: 

 

(A) Sinvastatina. 

(B) Lovastatina. 

(C) Pravastatina. 

(D) Fluvastatina. 

(E) Rosuvastatina. 

 

49. Diante de um quadro clínico sugestivo de síndrome de Cushing e após a confirmação laboratorial do 

hipercortisolismo endógeno, os níveis plasmáticos basais de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) devem ser 

determinados para diferenciar as causas ACTH-dependentes das ACTH-independentes. Confirma a síndrome de 

Cushing decorrente de um tumor adrenal produtor de cortisol o achado de níveis plasmáticos de ACTH: 

 

(A) < 10 pg/ml. 

(B) < 30 pg/ml. 

(C) < 50 pg/ml. 

(D) < 70 pg/ml. 

(E) < 90 pg/ml. 

 

50. A puberdade precoce ocorre com o aparecimento de caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos em 

meninas e antes dos 9 anos em meninos. Em 80% dos casos, a precocidade sexual é dependente de 

gonadotrofinas e é chamada de puberdade precoce central ou verdadeira. O diagnóstico complementar confirma 

a suspeita clínica de puberdade precoce. O padrão-ouro para o diagnóstico tanto para meninos quanto para 

meninas com mais de 3 anos de idade é: 

 

(A) Dosagem de LH por ensaio imunoquiminulométrico. 

(B) Teste de estímulo com GnRH. 

(C) Radiografia de mãos e punhos. 

(D) Ultrassonografia pélvica. 

(E) Ressonância magnética do crânio. 


